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1. ЦИЉЕВИ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 
Пплазне пснпве за израду Щкплскпг прпграма су пдредбе Закпна п пснпвама сисуема пбразпваоа и 

васпиуаоа („Сл. гласник РС“, брпј  10/2019), Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу („Службени гласник 

РС“,брпј 10/2019), Суауууа щкпле кпји је дпнеу 6.3.2018.,планпви, прпграми, упуусува и псуали акуи 

Минисуарсува прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја РС и пдредбе других закпнских и ппдзакпнских акауа 

кпје се пднпсе на делаунпсу пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. 

Щкплски прпграм се дпнпси за перипд пд шеуири гпдине, уј. пд 2019. дп 2023. гпдине. Све прпмене 

рукпвпдилаца већа, акуива и уимпва, кап и псуале прпмене дп кпјих буде дпщлп у упку перипда важеоа пвпг 

Щкплскпг прпграма биће евиденуиране у анексима щкплскпг прпграма кпји ће се дпнпсиуи сваке щкплске 

гпдине пп ппуреби.  

Ппред ппщуег Щкплскпг прпграма на перипд пд 4 гпдине дпнпсе се и щкплски прпграми за сваки разред кпји 

садрже: 

- Циљеве Щкплскпг прпграма, 

- План насуаве и ушеоа за први и други циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, 

- Прпграме пбавезних и избпрних прпграма и предмеуа пп разредима са нашинима и ппсуупцима за 

оихпвп псувариваое, 

- Прпграм дппунске и дпдауне насуаве, 

- Прпграм кулуурних акуивнпсуи щкпле, 

- Прпграм щкплскпг сппруа и сппруских акуивнпсуи, 

- Прпграм защуиуе пд дискриминације, насиља, злпсуављаоа и занемариваоа и прпграми 

превенције других пблика ризишнпг ппнащаоа, 

- Прпграм слпбпдних акуивнпсуи ушеника, 

- Прпграм прпфесипналне пријенуације, 

- Прпграм здравсувене защуиуе, 

- Прпграм спцијалне защуиуе, 

- Прпграм защуиуе живпуне средине, 

- Прпграм сарадое са лпкалнпм сампуправпм, 

- Прпграм сарадое са ппрпдицпм, 

- Прпграм екскурзија и насуаве у прирпди, 

- Прпграм рада щкплске библипуеке, 

- Нашин псувариваоа других пбласуи развпјнпг плана щкпле кпји ууишу на пбразпвнп-васпиуни рад, 

и сасуавни су деп пвпг щкплскпг прпграма. 

Гпдищои план рада ПЩ "Бранкп Радишевић" у Крущевцу је сурушнп-педагпщки и прганизаципни аку кпјим се 

планира и прпграмира целпкупна делаунпсу щкпле у упку једне щкплске гпдине и дпнпси се у сепуембру 

месецу за уекућу щкплску гпдину. 

Примарни задаци шкпле 
Пснпвне смернице при планираоу рада щкпле су следеће: 

- план насуаве и ушеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа; 

- план насуаве и ушеоа за други циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа; 

- Развпјни план щкпле; 

- план и извещуај п спрпведенпм сампвреднпваоу рада щкпле; 

- сппљащое вреднпваое рада щкпле; 

- планпви и прпграми пбразпвнп-васпиунпг рада пд 1. дп 8. разреда; 

- развијаое међуљудских пднпса у щкпли, неппсреднп ушещће шланпва кплекуива у дпнпщеоу 

пдлука из пбласуи свих кљушних акуивнпсуи у раду щкпле; 
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- прганизпваое кприщћеоа слпбпднпг времена ушеника на принципу дпбрпвпљнпсуи, слпбпде 

развијаоа ушенишкпг суваралащува у пквиру насуавних и слпбпдних акуивнпсуи и рада пдељенских 

заједница, кап и разредних заједница; 

- суимулација ушеника за ушеое уз насупјаое да се ппдигне квалиуеу сампсуалнпг рада, пукриваое 

уаленупваних ушеника и рад са оима; 

- пмпгућаваое ушенику да ппсуане субјеку насуавнпг и васпиунпг прпцеса у щкпли сисуемпм 

педагпщких и других акција; 

- прганизпванп упућиваое ушеника на пдгпвпран пднпс према лишнпј, щкплскпј и другпј импвини; 

- прпфесипнални развпј насуавника је вепма важан услпв за реализацију целпкупнпг прпграма рада 

щкпле и ппсуизаое ппуималних резулуауа кпји афирмищу щкплу, заједницу и ппјединца, 

усаврщаваое насуавника и сурушних сарадника; 

- негпваое и развијаое сарадое са щкплама кпје се исуишу свпјим резулуауима; 

- пдржаваое и уређеое щкплске зграде, двприщуа и уерена; 

- укљушиваое ушеника у уакмишеоа из свих пбласуи; 

- улагаое наппра у циљу раципнализације, смаоеоа урпщкпва и слишнп; 

- ууврђиваое мера за ппбпљщаое успеха и владаоа ушеника, кап и пуклаоаое мпгућнпсуи за 

насуајаое ексцесних сиууација крпз исураживаоа, анкеуе, анализе и радипнице кпје ће пбављауи 

педагпщкп- психплпщка служба; 

- псуваренпсу суандарда ппсуигнућа ушеника; 

- псуваренпсу суандарда квалиуеуа рада щкпле. 

Пви примарни задаци псуварују се крпз реализацију насуавних планпва, рада сурушних акуива, уимпва, 

слпбпдних акуивнпсуи, кулуурне и јавне делаунпсуи щкпле... 

2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕОА ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
Щкплски прпграм садржи пбавезне предмеуе, пбавезне избпрне и избпрне предмеуе и прпграме за први и 

други циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа.  

Пбавезни деп щкплскпг прпграма садржи насуавне предмеуе и садржаје кпји су пбавезни за све ушенике 

пдређенпг нивпа и врсуе пбразпваоа. 

Избпрни деп щкплскпг прпграма пбухвауа избпрне насуавне предмеуе, прпграме и садржаје пп нивпима и 

врсуама пбразпваоа пд кпјих ушеник пбавезнп бира један или вище насуавних предмеуа према свпјим 

склпнпсуима. Један пд пбавезних избпрних предмеуа или прпграма јесуе верска насуава или грађанскп 

васпиуаое. 

Ушеник се пбавезнп ппредељује за један пд уа два предмеуа. Щкпла је дужна да у свакпм разреду ппнуди јпщ 

ури избпрна предмеуа пд кпјих ушеник бира један или вище предмеуа. Схпднп прпменама закпна, пд щкплске 

2018/19. гпдине ушеници првпг разреда имају самп један пбавезан избпрни прпграм (грађанскп 

васпиуаое/верска насуава), а ушеници 5. разреда ппред пбавезнпг избпрнпг предмеуа се ппредељују за једну 

пд ури ппнуђене слпбпдне насуавне акуивнпсуи. Слпбпдне насуавне акуивнпсуи се бирају сваке щкплске 

гпдине. 

Садржаје слпбпдних активнпсти щкпла је правила према реалним ппуребама ушеника, рпдиуеља и лпкалне 

средине и впдила је рашуна да у щкпли ппсупје кадрпви кпји мпгу да реализују целпкупну насуаву избпрнпг 

прпграма и предмеуа. Садржаји слпбпдних акуивнпсуи реализују се крпз секције и друщувене, уехнишке, 

хуманиуарне, сппруске и кулуурне акуивнпсуи. 

Пстали пблици пбразпвнпг - васпитнпг рада кпјима се псуварују пбавезни и избпрни насуавни предмеуи су 

редпвна, дппунска, дпдауна и припремна насуава. 
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А) НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
 

Ред. 
брпј 

А. ПБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. 

1. Српскијезик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Суранијезик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Мауемауика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свеу пкп нас 2 72 2 72 
    

5. Прирпда и друщувп 
    

2 72 2 72 

6. Ликпвна кулуура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музишка кулуура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое 

3 108 3 108 3 108 3 108 

 

Ред. 
брпј 

Б. ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ         

1. 
Верска насуава/ 

Грађанскп васпиуаое 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Нарпдна урадиција   1 36 1 36 1 36 

3. Шувари прирпде   1 36 1 36 1 36 

4 Пд играшке дп рашунара   1 36     

Пблици пбразпвнп-васпиунпг рада кпјима се псуварују пбавезни и избпрни насуавни предмеуи 

Ред. 
брпј 

ПБЛИК 
ПБРАЗПВНП-

ВАСПИТНПГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. 

1. Редпвна насуава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. 
Дппунска 
насуава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Дпдауни рад       1 36 

4. Прпјекуна насуава 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

Ред. 
бр. 

ПСТАЛИ ПБЛИЦИ 
ПБРАЗПВНП- 

ВАСПИТНПГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. 

1. 
Шас 

пдељеоскпг 
суарещине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Ваннасуавне 
акуивнпсуи 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1 дан гпдищое 1 дан гпдищое 1дан гпдищое 1 дан гпдищое 
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Б) НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
 

Ред. 
брпј 

А. ПБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ПСМИ 
РАЗРЕД 

НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. 

1. Српскијезик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Суранијезик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликпвна кулуура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музишка кулуура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Исуприја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Гепграфија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Мауемауика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биплпгија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. 
Технишкп и 

инфпрмауишкп 
пбразпваое 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физишкп васпиуаое 2 72 2 72 2 72 2 68 

 

Ред. 
брпј 

Б. ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

        

1. 
Верска насуава/ Грађанскп 

васпиуаое 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Суранијезик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Физишкп васпиуаое - 

изабрани сппру 
1 36 1 36 1 36 1 34 

Ред. 
брпј 

В. ИЗБПРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

        

1. Цруаое, сликаое и вајаое 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Дпмаћинсувп     1 36 1 34 

3. Инфпрмауика и рашунарсувп 1 36 1 36 1 36 1 34 
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4. Хпр и пркесуар 1 36 1 36 1 36 1 34 

5. Шувари прирпде 1 36 1 36     

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
 

Ред. 
бр. 

А. пбавезни наставни 
предмети 

Пети разред Шести разред 

Нед. Гпд. Блпк 
насуава 

Нед. Гпд. Блпк 
насуава 

1. Српскијезик и коижевнпсу 5 180 
 

4 144 
 

2. Сурани језик 2 72 
 

2 72 
 

9. Ликпвна кулуура 2 72 
 

1 36 
 

10. Музишка кулуура 2 72 
 

1 36 
 

3. Исуприја 1 36 
 

2 72 
 

4. гепграфија 1 36 
 

2 72 
 

12. Физика 
   

2 72 
 

6. Мауемауика 4 144 
 

4 144 
 

5. Биплпгија 2 72 
 

2 72 
 

 Хемија - - 
 

- - 
 

8. Техника и уехнплпгија 2 72 
 

2 72 
 

7. Инфпрмауика и рашунарсувп 1 36 
 

1 36 
 

11. Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое 

2 72+54 
 

2 72+54 
 

УКУПНП: А 24 918 
 

25 954 
 

 
Б. избпрни насуавни 

предмеуи 

      

1. Верска 
насуава/грађанскп 

васпиуаое 

1 36 
 

1 36 
 

2. Други сурани језик 2 72 
 

2 72 
 

УКУПНП: Б 3 108 
 

3 108 
 

УКУПНП: А+Б 27 1026 
 

28 1062 
 

 

Пблици пбразпвнп-васпиунпг рада кпјима се псуварују пбавезни и избпрни насуавни предмеуи 

Ред. 
брпј 

ПБЛИК 
ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ПСМИ РАЗРЕД 

нед. гпд. нед. гпд. нед. гпд. нед. гпд. 

1. Редпвна насуава 27 1026 26 1026 31 1116 31 1054 

2. 
Слпбпдне 
насуавне 
акуивнпсуи 

1 36 1 36     

3. Дппунска насуава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Дпдауни насуава 1 36 1 36 1 36 1 34 
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5. 
Припремна насуава за 
пплагаое заврщнпг 

испиуа 

      2 68 

 

Ред. 
брпј 

ПСТАЛИ ПБЛИЦИ 
ПБРАЗПВНП- 

ВАСПИТНПГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ПСМИ РАЗРЕД 

НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. НЕД. ГПД. 

1. 
Шас пдељеоскпг 

суарещине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Слпбпдне 
акуивнпсуи 

    1 36 1 34 

3. 

Ваннасуавне 
акуивнпсуи 
(друщувене, 
уехнишке, 

хуманиуарне, 
сппруске и 
кулуурне 

акуивнпсуи) 

1 36 1 36 1-2 36-72 1-2 34-68 

4. Екскурзија 
Дп 2 дана 
гпдищое 

Дп 2 дана 
гпдищое 

2 дана гпдищое 2 дана гпдищое 
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3. ПРПГРАМ ПБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПП РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ППСТУПЦИМА ЗА ОИХПВП ПСТВАРИВАОЕ 

3.1 ПБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика ради правилнпг усменпг и писанпг изражаваоа, 

негујући свесу п знашају улпге језика у пшуваоу наципналнпг иденуиуеуа; да се псппспбе за уумашеое пдабраних коижевних и других умеунишких дела из српске и 

свеуске бащуине, ради негпваоа урадиције и кулууре српскпг нарпда и развијаоа инуеркулууралнпсуи.  

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Ппшетнп 
шитаое и 
писаое 

Кпмпеуенција за ушеое, 
кпмуникација, сарадоа, пдгпвпрнп 
ушещће у демпкраускпм друщуву, 
рещаваое прпблема, есуеуишка 
кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

- разликује изгпвпрени глас и написанп 
слпвп; изгпвпрене и написане реши и 
решенице; 
- влада пснпвнпм уехникпм шиуаоа и 
писаоа ћирилишкпг уексуа; 
- разуме пнп щуп прпшиуа; 

1СЈ.0.1.1. ппзнаје пснпвна 
нашела впђеоа разгпвпра: 
уме да заппшне разгпвпр,    
ушесувује у оему и пкпнша га; 
пажљивп слуща свпје 
сагпвпрнике   
 1СЈ.0.1.2. кприсуи фпрме 
ушуивпг пбраћаоа   
1СЈ.0.1.5. уме сампсуалнп 
(свпјим решима) да пписује и 
да приша на задауу уему: 
држи 
се уеме, јаснп сурукуурира 

Ликпвна кулуура: 
Цруаое и бпјеое; 
Илусурпваое; 
Цруежи кпји садрже 
елеменуе  слпва; 
Пблици; 
Лепп писаое; Сурип 
 
Свеу пкп 
нас:Ппрпдица; 
Щкпла; 
Ппщупваое 
разлишиупсуи; 

91 
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казиваое, дпбрп 
расппређујући пснпвну 
инфпрмацију и дпдауне 
инфпрмације 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив 
нашин да ппшне и заврщи 
свпје пришаое 
1СЈ.0.1.7. уме у крауким 
цруама да пбразлпжи неку 
свпју идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да пдбрани 
свпју уврдоу или суав 
1СЈ.1.2.1. влада пснпвнпм 
уехникпм шиуаоа ћирилице  
1СЈ.1.2.2. пдгпвара на 
једнпсуавна пиуаоа у вези са 
уексупм,   
1СЈ.1.2.5. пдређује пснпвну 
уему уексуа 
1СЈ.1.2.6. разуме дпслпвнп 
знашеое уексуа 
1СЈ.1.2.8. прпцеоује садржај 
уексуа  
1СЈ.1.3.1. пище писаним 
слпвима ћирилице 
1СЈ.1.3.2. уме да се ппупище 
1СЈ.1.3.3. ппшиое решеницу 
великим слпвпм, заврщава је 
пдгпварајућим знакпм 
1СЈ.1.3.4. уппуребљава великп 
слпвп приликпм писаоа 
лишних имена, назива месуа 
(једнпшланих), щкпле    
1СЈ.1.3.5. пище крауким 
ппупуним решеницама 

Друщувене групе; 
Псећаоа; Смерпви 
креуаоа; Празници 
 
Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое 
Развијаое мпуприке 
руке; Елеменуарне 
игре 
 
Музишка 
кулуура:Звук 
 
Мауемауика:Пплпжај 
предмеуа и бића; 
Линије; Брпјеви; 
Смерпви креуаоа 

 

Језик Кпмпеуенција за ушеое, 
кпмуникација, сарадоа, пдгпвпрнп 
ушещће у демпкраускпм друщуву, 
рещаваое прпблема, есуеуишка 
кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, дигиуална 
кпмпеуенција, рад са ппдацима  

 

- примеоује пснпвна   правпписна 
правила; 
- пище шиукп и уреднп; 
- писменп пдгпвара на ппсуављена 
пиуаоа; 
- спаја вище решеница у краћу целину; 
- пище решенице пп дикуауу примеоујући 
пснпвна правпписна правила; 
- разликује слпвп, реш и решеницу; 
- правилнп изгпвпри  и напище крауку и 
ппупуну  решеницу једнпсуавне сурукууре 
са пдгпварајућпм инупнацијпм, пднпснп  
инуерпункцијским знакпм на крају; 
- правилнп уппуреби великп слпвп; 

Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое 
Развијаое мпуприке 
руке 
 
Мауемауика:Линије 
 
Музишка 
кулуура:Звук 
 
Ликпвна 
кулуура:Лепп 
писаое; 
Илусурпваое 
 
Свеу пкп нас: 

10 
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једнпсуавне сурукууре 
1СЈ.1.3.9. пище крауку ппруку 
(п упме куда иде, защуп 
касни, и сл.)  
1СЈ.1.3.10. пище шесуиуку (за 
Нпву гпдину, рпђендан), 
ппзивницу (за рпђенданску 
прпславу, забаву), 
разгледницу (са леупваоа, 
зимпваоа, екскурзије) 
1СЈ.1.5.2. преппзнаје 
коижевне врсуе (бајку и 
басну)                      
1СЈ.1.5.3. пдређује главни 
дпгађај и ликпве (кпји су 
нпсипци радое) у 
коижевнпумеунишкпм уексуу 
1СЈ.1.5.4. пдређује време и 
месуп дещаваоа радое у 
коижевнпумеунишкпм уексуу 

Насеља; 
Щкпла; Жива  и 
нежива прирпда 

Језишка 
култура  

 

Кпмпеуенција за ушеое, 
кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, рещаое прпблема, 
сарадоа, пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, 
предузимљивпсу и пријенуација 
према предузеунищуву 

 

- ушуивп ушесувује у впђенпм и слпбпднпм 
разгпвпру; 
- пбликује усмену ппруку служећи се 
пдгпварајућим решима; 
- усменп препришава; усменп приша према 
слици/сликама и п дпживљајима;  
- усменп пписује сувари из неппсреднпг 
пкружеоа; 
- бира и кприсуи пдгпварајуће реши у 
гпвпру; на правилан нашин кприсуи нпве 
реши у свакпдневнпм гпвпру; 
- напамеу гпвпри краће коижевне 
уексупве;  
- ушесувује у сценскпм извпђеоу уексуа; 
- пажљивп и кулуурнп слуща сагпвпрнике; 
- слуща, разуме и парафразира ппруку; 
- слуща инуерпреуауивнп шиуаое и 
казиваое коижевних уексупва ради 
разумеваоа и дпживљаваоа; 
- примеоује пснпвна правпписна 
правила; 
- пище шиукп и уреднп; 
- писменп пдгпвара на ппсуављена 
пиуаоа; 
- спаја вище решеница у краћу целину; 
- пище решенице пп дикуауу примеоујући 
пснпвна правпписна правила; 
- гласнп шиуа, правилнп и са 
разумеваоем; 
- уихп шиуа (у себи) са разумеваоем 
прпшиуанпг; 
- прпнађе инфпрмације експлициунп 
изнеуе у уексуу. 

 
Ликпвна 
кулуура:Илусурација; 
Умеунишка 
занимаоа- 
Занимаоа у 
ппзприщуу; 
Усуанпве кулууре 
Прпсупр; 
Пблик; Бпје; 
Прављеое маски и 
сценпграфије 
 
Свеу пкп нас:Групе 
људи; Гпдищоа 
дпба; Празници; 
Разнпврснпсу 
живпуиоа; 
Инфпрмауивни 
сапбраћај; 
Псећаоа;Делпви 
дана; 
Жива  и нежива 
прирпда; Мпја 
ушипница 
 
Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое:Игра и 
вежбе, ппщупваое 
правила игара; 
 Кулуура вежбаоа и 
играоа 

35 
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Музишка 
кулуура:Слущаое 
песме Прплеће у 
щуми 

 

Коижевнпсу  
 

 
Кпмпеуенција за ушеое, пдгпвпрнп 
ушещће у демпкраускпм друщуву, 
кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, сарадоа, есуеуишка 
кпмпеуенција, предузимљивпсу и 
пријенуација ка предузеунищуву, 
дигиуална кпмпеуенција, рад са 
ппдацима 

- акуивнп слуща и разуме садржај 
коижевнпумеунишкпг уексуа кпји му се 
шиуа; 
- преппзна песму, пришу и драмскиуексу; 
- пдреди главни дпгађај, време (редпслед 
дпгађаја) и месуп дещаваоа у вези са 
прпшиуаним уексупм; 
- упши ликпве и прави разлику између 
оихпвих ппзиуивних и негауивних 
пспбина; 
- изрази свпје мищљеое п ппнащаоу 
ликпва у коижевнпм делу; 
- преппзна загпнеуку и разуме оенп 
знашеое; 
- преппзна басну и разуме оенп знашеое;  
- уихп шиуа (у себи) са разумеваоем 
прпшиуанпг; 
- прпнађе инфпрмације експлициунп 
изнеуе у уексуу. 
- слуща инуерпреуауивнп шиуаое и 
казиваое коижевних уексупва ради 
разумеваоа и дпживљаваоа; гласнп шиуа, 
правилнп и са разумеваоем; 

Ликпвна кулуура: 
Илусурпваое; 
Умеунишка 
занимаоа.Усуанпве 
кулууре 
 
Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое: 
Развијаое мпуприке 
руке; 
Игре,ппщупваое 
правила игара 
 
Музишка 
кулуура:Слущаое и 
певаое песме Све је 
ппщлп наппашке; 
Слущаое и певаое 
песме Ау щтп је 
щкпла згпдна; 
Свеупсавска химна; 
Слущаое песме 
Деца су украс света; 
Певаое песама п 
другарсуву 
 
Свеу пкп 
нас:Пријенуација у 
времену; Щкпла; 

44 
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Гпдищоа дпба; 
Празници; 
Разнпврснпсу 
живпуиоа; 
Здравље;Брига п 
здрављу; 
Сапбраћај; 
Ппрпдица Правила 
ппнащаоа у 
ппрпдици; 
Псећаоа;Делпви 
дана; 
Жива  и нежива 
прирпда; Мпја 
ушипница; Ппзнауе 
лишнпсуи 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ ушеоа суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу је да се ушеник усвајаоем функципналних знаоа п језишкпм сисуему и кулуури и развијаоем 

сурауегија ушеоа суранпг језика псппспби за пснпвну усмену и писану кпмуникацију и суекне ппзиуиван пднпс према другим језицима и кулуурама, кап и према 

сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу.  

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

FRIENDS - кпмуникација, 
- кпмпеуенција за 
целпживпунп 
ушеое, 
- пдгпвпран пднпс 
према пкплини, 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
 – разуме краука и једнпсуавна упуусува и налпге и 
реагује на оих; 

ППШТИ СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА ЗА КРАЈ 1. РАЗРЕДА ПСНПВНЕ 
ШКПЛЕ 
 
РАЗУМЕВАОЕ ГПВПРА 
ПСТ.1.1.1. Разуме фреквенуне реши и 

грађанскп 
васпиуаое 
српски језик, 
музишка 
кулуура,  
свеу пкп нас  
ликпвна 
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- пдгпвпрнп ушeщће 
у демпкраускпм 
друщуву, 
- сарадоа, 
- пдгпвпран пднпс 
према здрављу. 
 

– даје краука и једнпсуавна упуусува и налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
– разуме крауке и једнпсуавне мплбе и реагује на 
оих; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
   – преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, предмеуа и 
месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува;    

 

једнпсуавне изразе у јаснп кпнуексууализпванпм 
и сппрпм гпвпру. 
ПСТ.1.1.2. Разуме једнпсуавне ппруке и пиуаоа 
кпја се пднпсе на једнпсуавне инфпрмације и 
неппсреднп пкружеое. 
ПСТ.1.1.3. Разуме краука, једнпсуавна, 
разгпвеунп и сппрп изгпвпрена упуусува. 
ПСТ.1.1.4. Разуме краука саппщуеоа и пиуаоа 
кпја се пднпсе на ппзнауе/блиске уеме. 
ПСТ.1.1.5. Разуме преудмеу једнпсуавнпг 
разгпвпра других лица п ппзнауим/блиским 
уемама (нпр. лишне и ппрпдишне сувари, 
неппсреднп пкружеое) укпликп се гпвпри сппрп 
и разгпвеунп. 
ПСТ.1.1.6. Разуме ппјединашне реши и 
једнпсуавне изразе из уексупва савремене 
музике. 
 
УСМЕНП ИЗРАЖАВАОЕ 
ПСТ.1.1.10. Усппсуавља и пдржава друщувени 
кпнуаку кприсуећи једнпсуавна језишка средсува 
приликпм ппздрављаоа, предсуављаоа, 
дпбрпдпщлице, пкпншаоа кпмуникације, 
захваљиваоа, извиоаваоа, даваоа ппдауака п 
себи, распиуиваоа п пснпвним ппдацима кпји 
се уишу сагпвпрника (нпр. кп је, пдакле је, шиме 
се бави иуд.). 
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз ппмпћ 
сагпвпрника, саппщуава пснпвне инфпрмације п 
себи и свпм неппсреднпм пкружеоу, уражи 
пдређени предмеу, кприсуећи крауке 
једнпсуавне исказе. 
ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, пписује или 
предсуавља људе, предмеуе у свакпдневнпј 
уппуреби, месуа, упбишајене 
акуивнпсуикприсуећи најједнпсуавнија језишка 

кулуура 
мауемауика  

SCHOOL – ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и налпге и 
реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
- упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п пплпжају у 
прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, предмеуа и 
месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува; 

 

грађанскп 
васпиуаое 
српски језик, 
музишка 
кулуура,  
свеу пкп нас  

ликпвна 
кулуура 

мауемауика 
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најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и налпге и 
реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п пплпжају у 
прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, предмеуа и 
месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува; 

 

средсува. 
ПСТ.1.1.13. Ппсуавља једнпсуавна пиуаоа п 
уемама кпје пдгпварају оегпвим 
инуереспваоима (слпбпднп време, хпби, щкпла, 
ппрпдица, другпви) и пдгпвара на слишна 
пиуаоа сагпвпрника. 
ПСТ.1.1.14. Ппсуавља и пдгпвара на пиуаоа кпја 
се пднпсе на изражаваое дппадаоа и 
недппадаоа, слагаоа и неслагаоа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува. 
ПСТ.1.1.15. Фпрмулище мплбе и извиоеоа. 
 
ЛИНГВИСТИЧКА КПМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.1.2.1. Преппзнаје и разумљивп изгпвара 
једнпсуавније гласпве и најшещће гласпвне 
групе и ппзнаје пснпвне инупнацијске схеме 
(нарпшиуп упиуну). 

 

васпиуаое 
српски језик, 
музишка 
кулуура,  
свеу пкп нас 
ликпвна 
кулуура 
мауемауика 

MY FAMILY 
 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и налпге и 
реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa неппсредним 
ппуребама, псеуима и   
   псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа крауким 

грађанскп 
васпиуаое 
српски језик, 
музишка 
кулуура,  
свеу пкп нас 
ликпвна 
кулуура 
мауемауика 
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и једнпсуавним језишким средсувима; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п пплпжају у 
прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, предмеуа и 
месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува; 

    

CHRISTMAS 
 

 – разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– разуме једнпсуавнo исказане шесуиуке и пдгпвара 
на оих; 
– упууи једнпсуавне шесуиуке; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, предмеуа и 
месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува; 

 грађанскп 
васпиуаое 
српски језик, 
музишка 
кулуура,  
свеу пкп нас 
ликпвна 
кулуура 
мауемауика 

2 

MY BODY 
 

 – ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и налпге и 
реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
 – упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa неппсредним 
ппуребама, псеуима и     псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа крауким 
и једнпсуавним језишким средсувима; 

 8 
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– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п пплпжају у 
прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме и ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка  средсува;  
– разуме, уражи и даје једнпсуавне исказе кпјима се 
изражава припадаое/неприпад., 
   ппседпваое/неппседпваое; 
 

ANIMALS 
 

 – ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и налпге и 
реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa неппсредним 
ппуребама, псеуима и   
   псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа крауким 
и једнпсуавним језишким средсувима; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п пплпжају у 
прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, предмеуа и 
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месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува; 
– разуме једнпсуавне исказе кпјима се изражава 
припадаое/неприпадаое, 
   ппседпваое/неппседпваое и реагује на оих; 
– уражи и даје једнпсуавне исказе кпјима се 
изражава припадаое/неприпадаое, 
ппседпваое/неппседпваое; 
– разуме, уражи и даје пбавещуеоа п сппспбнпсуи да 
нещуп уме/не уме да уради 
 

FOOD 
 

 – ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa неппсредним 
ппуребама, псеуима и   
   псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа крауким 
и једнпсуавним језишким средсувима; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п пплпжају у 
прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме и ппище жива бића, предмеуе кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува;  
– разуме једнпсуавне исказе за изражаваое 
дппадаоа/недппадаоа и реагује на  оих; 
– уражи мищљеое и изражава 
дппадаое/недппадаое једнпсуавним језишким 
средсувима. 
– разуме и упууи једнпсуавнo исказане шесуиуке и 
пдгпвара на оих; 
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EASTER 
 

 – разуме и упууи једнпсуавнo исказане шесуиуке и 
пдгпвара на оих; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме и ппище жива бића, предмеуе кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува;  
– разуме свакпдневне исказе у вези сa неппсредним 
ппуребама, псеуима и   
   псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа крауким 
и једнпсуавним језишким средсувима; 
 

 грађанскп 
васпиуаое 
српски језик, 
музишка 
кулуура,  
свеу пкп нас 
ликпвна 
кулуура 
мауемауика 

2 

PLACES 
 

 – ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија  језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна пиуаоа лишне 
прирпде и пдгпвара на оих; 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и налпге и 
реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
 
– разуме крауке и једнпсуавне мплбе и реагује на 
оих; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое на 
једнпсуаван нашин; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п пплпжају у 
прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру; 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и месуа 
из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, предмеуа и 
месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа кприсуећи 
једнпсуавна језишка средсува; 
– разуме једнпсуавне исказе за изражаваое 
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дппадаоа/недппадаоа и реагује на оих; 
– уражи мищљеое и изражава 
дппадаое/недппадаое једнпсуавним језишким 
средсувима. 
 

 

МАТЕМАТИКА 
Циљ ушеоа предмеуа мауемауика је да ушеник, пвладавајући мауемауишким кпнцепуима, знаоима и вещуинама, развије пснпве апсуракунпг и криуишкпг 

мищљеоа, ппзиуивне суавпве према мауемауици, сппспбнпсу кпмуникације мауемауишким језикпм и писмпм и примени суешена знаоа и вещуине у даљем 

щкплпваоу и рещаваоу прпблема из свакпдневнпг живпуа, кап и да фпрмира пснпв за даљи развпј мауемауишких ппјмпва.  

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Пплпжај, 
велишина и 

пблик 
предмета 

 
 
 
 

Кпмпеуенција за ушеое, кпмуникација, 
сарадоа, пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм 
друщуву, рещаваое прпблема  
 

− пдреди међуспбни 

пплпжај предмеуа и 

бића и оихпв пплпжај у 

пднпсу на улп; 

− уппреди предмеуе и 

бића пп  велишини; 

− упши и именује 

гепмеуријске пблике 

предмеуа из 

неппсредне пкплине; 

− именује гепмеуријска 

уела и фигуре; 

− групище предмеуе и 

бића са заједнишким 

свпјсувпм; 

1МА.1.2.1.  уме да именује 
гепмеуријске пбјекуе у равни 
(квадрау,  круг,  урпугап,  
правпугапник,  уашка,  дуж,  
права,  пплуправа и угап)  и 
упшава међуспбне пднпсе 
два гепмеуријска пбјекуа у 
равни 
 
1МА.1.1.1. зна да прпшиуа и 
запище дауи брпј, уме да 
уппреди брпјеве пп 
велишини и да прикаже брпј 
на даупј брпјевнпј 
пплуправoj  
 
1МА.1.1.2.  рашуна вреднпсу 
брпјевнпг израза са највище 

Ликпвна кулуура: 
Цруаое гепмеуријских 
фигура;Вајаое 
гепмеуријских 
уела;Бпјеое.  
 
Музишка кулуура : 
Слущаое музике. 
 
 
Свеу пкп нас : 
Смерпви 
креуаоа;Креуаое пд куће 
дп щкпле. 
 
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое : 
Игре;Вежбе;Риумика и 

17 
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слпжи/разлпжи фигуру 
кпја се сасупји пд 
ппзнауих пблика; 

две пперације сабираоа и 
пдузимаоа у пквиру прве 
хиљаде   
 
1МА.1.1.4.  уме да на пснпву 
уексуа правилнп ппсуави 
израз са једнпм рашунскпм 
пперацијпм 
 
1МА.1.2.2. зна јединице за 
мереое дужине и оихпве 
пднпсе 
 
1МА.1.2.3. кприсуи ппсуупак 
мереоа дужине пбјекуа, 
приказанпг на слици, при 
шему је дауа мерна јединица 
 
1МА.1.4.1.  уме да изрази 
пдређену суму нпвца прекп 
разлишиуих аппена и рашуна 
са нпвцем у једнпсуавним 
сиууацијама 

 

плес. 

Линије 
 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка 
кпмпеуенција 

 

− разликује: криву, праву, 

излпмљену, заувпрену и 

пувпрену линију; 

− цруа праву линију и дуж 

ппмпћу леоира;  

 

Ликпвна кулуура: 
Цруаое гепмеуријских 
фигура;Вајаое 
гепмеуријских 
уела;Бпјеое.  
 
Музишка кулуура : 
Слущаое музике. 
 
 
Свеу пкп нас : 
Смерпви 
креуаоа;Креуаое пд куће 
дп щкпле. 
 
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое : 
Игре;Вежбе;Риумика и 

плес. 

11 

Брпјеви 
 

Кпмпеуенција за ушеое, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, рещаое прпблема, 
сарадоа, пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм 
друщуву, предузимљивпсу и пријенуација 
према предузеунищуву 

 

− брпји унапред и уназад 

и са прескпкпм;  

− прпшиуа, запище, 

уппреди и уреди 

брпјеве прве супуине и 

прикаже их на брпјевнпј 

правпј; 

− кприсуи редне брпјеве; 

- разликује парне и 

непарне брпјеве, пдреди 

највећи и најмаои брпј, 

преухпдника и 

Српски језик: 
Ппшеунп шиуаое и 
писаое; 
Гпвпреое;Слпбпдни 
разгпвпр . 
 
Ликпвна кулуура : 
Цруаое , бпјеое и вајаое 
.  
 
Музишка кулуура    
Слущаое музике; 
Брпјалице. 
 

135 
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следбеника;  

- кприсуи ппјмпве: 

сабирак, збир, умаоеник, 

умаоилац, разлика; 

- сабира и пдузимадва 

једнпцифрена брпја не 

записујући ппсуупак;  

- сабира и пдузима дп 100 

без прелаза прекп 

десеуице;  

- расуави брпј на сабирке 

и примени замену месуа 

и здруживаое сабирака 

ради лакщег рашунаоа; 

- рещи уексууални задауак 

са једнпм пперацијпм; 

− разликује нпвшане 

аппене дп 100 динара и 

уппреди оихпву 

вреднпсу; 

- упши правилп и пдреди 

следећи шлан заппшеупг 

низа; 

прпшиуа и кприсуи 
ппдауке са једнпсуавнијег 
суубишнпг и сликпвнпг 
дијаграма или уабеле; 

Свеу пкп нас:  Неппсреднп 
пкружеое        
. 
Физишкп и здравсувенп  
васпиуаое: 
Игре; Вежбе ; Плес и 
риумика;Скакаое и 
прескакаое... 
 

Мереое и 
мере 

Кпмпеуенција за ушеое, пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према пкплини, сарадоа, 
есуеуишка кпмпеуенција, предузимљивпсу и 
пријенуација ка предузеунищуву, дигиуална 
кпмпеуенција 

-измери дужину задаупм, 

несуандарднпм 

јединицпм мере; 

- преслика уашке и фигуре 

у квадраунпј мрежи на 

Српски језик: 
Гпвпреое;Слпбпдни 
разгпвпр; 
Ппшеунп шиуаое и 
писаое. 
 

7 
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пснпву задаупг упуусува. 

 

Свеу пкп нас: 
Пријенуација у прпсупру. 
 
Ликпвна кулуура, 
Цруаое , бпјеое. 
 
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое: 
Скакаое и прескакаое 

 

СВЕТ ПКП НАС 
Циљ ушеоа предмеуа свеу пкп нас јесуе уппзнаваое себе, свпг прирпднпг и друщувенпг пкружеоа и развијаое сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему.  

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СВЕТ ПКП НАС 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Ппрпдишни 
дпм, щкпла  
 

Кпмпеуенција за ушеое, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према пкплини, сарадоа, 
пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм друщуву, 
рещаваое прпблема, пдгпвпран пднпс према 
здрављу, есуеуишка кпмпеуенција, 
предузимљивпсу и пријенуација ка 
предузеунищуву  
 

−придржава се дпгпвпрених 
правила ппнащаоа у щкпли и 
прихвауа ппследице акп их 
прекрщи; 
−сарађује са врщоацима у 
заједнишким акуивнпсуима; 

1ПД.1.1.1.прави 
разлику између 
прирпде и прпизвпда 
људскпг рада 
1ПД.1.1.2. зна кп  и щуа 
шини живу и  неживу  
прирпду 
1ПД.1.1.3. зна 
заједнишке 
каракуерисуике живих 
бића   
1ПД.1.1.4. уме да 
класификује жива бића 
према једнпм пд 
следећих криуеријума:   

Српски језик:  Гпвпреое, 
Впђени и слпбпдни 
разгпвпр;Писаое 
Ребуси; Загпнеуке.  
 
 
Ликпвна кулуура:Цруаое, 
Бпјеое; 
Пднпси у виднпм ппљу; 
Пблици из прирпде; 
Свеулпсу и сенка; 
Прављеое лепезе; 
Мауеријали. 
 
 

10 

Ја и други 
 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм друщуву, есуеуишка 
кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс према 

здрављу,предузимљивпсу и пријенуација ка 
предузеунищуву, пдгпвпран пднпс према 

пкплини 

-преппзна и искаже радпсу, 
сурах, уугу и бес уважавајући 
себе и друге; 
-правпвременп и примеренп 
сиууацији искаже свпје 
пснпвне живпуне ппуребе за 
хранпм, впдпм и пдласкпм у 

3 
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упалеу; 
-се ппнаща уакп да уважава 
разлишиупсуи свпјих врщоака 
и других људи; 

 

изгледу, нашину 
исхране, креуаоа и 
размнпжаваоа 
1ПД.1.1.5. преппзнаје 
и именује делпве уела 
живих бића 
1ПД.1.2.3. разликује 
ппвпљнп и неппвпљнп 
делпваое шпвека пп 
пшуваое прирпде 
1ПД.1.3.1. зна пснпвна 
свпјсува впде, ваздуха 
и земљищуа 
1ПД.1.3.3. зна да 
разлишиуе живпуне 
намирнице садрже 
разлишиуе сасупјке 
1ПД.1.3.4. зна пснпвна 
свпјсува мауеријала 
1ПД.1.4.1. уме да 
преппзна креуаое уела 
у разлишиуим ппјавама 
1ПД.1.4.2. зна ппмпћу 
шега се људи 
пријенуищу у 
прпсупру: лева и десна 
сурана,  
суране свеуа, адреса, 
каракуерисуишни 
пбјекуи 
 
1ПД.1.4.4.  зна 
јединице за мереое 
времена: дан, недеља, 
месец, гпдина, 
деценија и век 

Музишка кулуура:Слущаое 
песме Сапбраћајац; 
Слущаое песме Седмица;  
Звуци из прирпде и 
пкружеоа. 
 
 
Физишкп васпиуаое и  
здравсувенп васпиуаое: 
Мпје здравље. 
 
 
Мауемауика:Прпсупрне 
релације; .Брпјеви. 

Здравље и 
безбеднпсу  

 

Кпмпеуенција за ушеое, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, рещаое прпблема, 
сарадоа, дигиуална кпмпеуенција, рад са 
ппдацима 

 

-пдржава лишну хигијену и 
адекваунп се пдева у циљу 
пшуваоа здравља; 
−шува свпју, щкплску и 
импвину других; 
−прауи инсурукције пдраслих у 
ппасним сиууацијама: ппплава, 
земљпурес, ппжар; 
−свпјим решима ппище пример 
неке ппасне сиууације из свпг 
неппсреднпг пкружеоа; 
−примеоује правила 
безбеднпг ппнащаоа на пууу 
пд куће дп щкпле приликпм 
креуаоа улицпм са и без 
урпупара и преласка улице; 

4 

Шпвек сувара 
 

Кпмпеуенција за ушеое, пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према пкплини, пдгпвпран 
пднпс према здрављу, сарадоа, есуеуишка 
кпмпеуенција, предузмљивпсу и пријенуација 
ка предузеунищуву, рад са ппдацима 

−ппсмаураоем и ппипаваоем 
предмеуа пдреди свпјсува 
мауеријала: уврдп-мекп, 
прпвиднп-непрпвиднп, 
храпавп- глаукп;  
−ушесувује у извпђеоу 
једнпсуавних пгледа кпјима 
испиуује прирпдне фенпмене; 
−разликује прирпду пд 
прпизвпда људскпг рада на 
примерима из неппсреднпг 
пкружеоа; 

3 

Разнпврснпсу 
прирпде 
 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка 

−преппзнаје пблике 

ппјављиваоа впде у 

неппсреднпм пкружеоу: 

17 
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кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс према 
здрављу, пдгпвпран пднпс према пкплини, 
дигиуална кпмпеуенција, рад са ппдацима 

ппупци, реке, баре, језера; 

−преппзнаје изглед земљищуа 

у неппсреднпм пкружеоу: 

равница, брдп, планина; 

−иденуификује биљке и 

живпуиое из неппсреднпг 

пкружеоа на пснпву оихпвпг 

сппљащоег изгледа; 

−упшава разнпврснпсу биљака 

и живпуиоа на пснпву 

сппљащоег изгледа; 

−преппзнаје главу, уруп, руке и 

нпге кап делпве уела и оихпву 

улпгу у оегпвпм свакпдневнпм 

живпуу; 

−преппзнаје улпгу шула вида, 

слуха, мириса, укуса и дпдира 

у оегпвпм свакпдневнпм 

функципнисаоу и сазнаваоу 

пкружеоа; 

−щуеди впду и пдлаже пупад 

на предвиђена месуа; 

−се ппнаща уакп да не 

угрпжава биљке и живпуиое  у 

неппсреднпм пкружеоу; 

−ппвезује резулуауе ушеоа и 
рада са улпженим урудпм. 

1ПД.1.5.1. зна кпје 
друщувене групе 
ппсупје и кп су оихпви 
шланпви 
1ПД.1.5.2. зна пснпвна 
правила ппнащаоа у 
ппрпдици, щкпли и 
насељу 
1ПД.1.5.4. зна кпји су 
главни извпри 
ппаснпсуи пп здравље 
и живпу људи и 
пснпвне 
мере защуиуе 
1ПД.1.5.5. зна ппсуупке 
за пшуваое и 
унапређиваое 
људскпг здравља 
1ПД.1.6.1. зна пснпвне 
пблике рељефа и 
ппврщинских впда   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Пријенуација у 
прпсупру и 
времену 
 

Кпмпеуенција за ушеое, пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према пкплини, пдгпвпран 
пднпс према здрављу, сарадоа, есуеуишка 
кпмпеуенција, предузмљивпсу и пријенуација 
ка предузеунищуву, рад са ппдацима  

-снађе се у прпсупру ппмпћу 
прпсупрних пдредница: 
напред-назад, левп-деснп, 
гпре-дпле и каракуерисуишних 
пбјекауа;  
−пдреди време свпјих 
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 акуивнпсуи ппмпћу 
временских пдредница: 
делпви дана, пбданица и нпћ, 
дани у недељи, пре, сада, 
ппсле, јуше, данас, суура, 
прекјуше, прекпсуура; 
 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Циљ ушеоа предмеуа ликпвна кулуура је да се ушеник, развијајући суваралашкп мищљеое и есуеуишке криуеријуме крпз пракуишни рад, псппспбљава за 

кпмуникацију и да изграђује ппзиуиван пднпс према кулуури и умеунишкпм наслеђу свпг и других нарпда.  

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКПВНА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Ликпвна кулуура и 
пкружеое 

 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка кпмпеуенција, 
рад са ппдацима, пдгпвпран пднпс према здрављу 
 

- ппище, свпјим решима, визуелне 
каракуерисуике пп кпјима преппзнаје 
пблике и прпсупр; 
- ппреди свпје ууиске и ууиске других п 
умеунишким делима, изгледу 
пбјекауа/предмеуа и пблицима из 
прирпде и пкружеоа; 
- ппвеже пдабрану усуанпву кулууре са 
оенпм наменпм; 
- ппщуује дпгпвпре и правила ппнащаоа 
и пблашеоа приликпм ппсеуе 
усуанпвама кулууре. 
 

 Српски језик: 
Слпбпдни  и впђени разгпвпр. 
 
Музишка кулуура  
Слущаое музике. 
 
Свеу пкп нас:     
Неппсреднп пкружеое-
усуанпве.       
 
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое: Развијаое 
мпуприке;Хигијена прпсупра 
 

5 

Пднпси у виднпм 
ппљу 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 

- пдреди, сампсуалнп и у сарадои са 
другима, пплпжај пблика у прпсупру и у 

Свеу пкп нас:   
Неппсреднп пкружеое:      

12 
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 демпкраускпм друщуву, есуеуишка кпмпеуенција, 
пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

 

равни; 
– преведе једнпсуавне ппјмпве и 
инфпрмације у ликпвни рад; 
– изрази, мауеријалпм и уехникпм пп 
избпру, свпје замисли, дпживљаје, 
ууиске, сећаоа и ппажаоа; 
 

Пријенуација у прпсупру; 
Смерпви креуаоа;.Креуаое пд 
куће дп щкпле. 
 
Мауемауика: 
Прпсупрне релације. 
 
Српски језик 
Слпбпдни и впђени разгпвпр. 
 
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое : 
Развијаое мпуприке; 
Игре.;Хигијена прпсупра 
 

Пбликпваое  
 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка кпмпеуенција, 
рад са ппдацима 

- цруа на разлишиуим ппдлпгама и 
фпрмауима папира; 
- кприсуи мауеријал и прибпр у складу са 
инсурукцијама; 
- пбликује једнпсуавне фигуре пд мекпг 
мауеријала; 
- пдабере, сампсуалнп, нашин спајаоа 
најмаое два мауеријала; 
- препбликује, сам или у сарадои са 
другима, уппуребне предмеуе меоајући 
им намену 

Српски језик: 
Слпбпдни и впђени разгпвпр. 
 
Свеу пкп нас :   Неппсреднп 
пкружеое. 
        
Мауемауика: 
Линије. 
Музишка кулуура : 
Слущаое музике. 
 
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое: Развијаое 
мпуприке;Игра; Хигијена 
прпсупра. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сппразумеваое Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка кпмпеуенција, 
пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, рад са ппдацима  

- преведе једнпсуавне ппјмпве и 
инфпрмације у ликпвни рад; 
- изрази, мауеријалпм и уехникпм пп 
избпру, свпје замисли, дпживљаје, 
ууиске, сећаоа и ппажаоа; 

Српски језик : 
Слпбпдни и впђени 
разгпвпр;Шиуаое. 
 
Свеу пкп нас:    Неппсреднп 

10 
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 - изрази ппзнауе ппјмпве мимикпм и 
ппкреупм уела, без звука; 
 

пкружеое. 
        
Мауемауика: 
Брпјеви. 
 
Музишка кулуура:  
Слущаое музике. 
 
Верска насуава: 
Бпжић у правпслављу; Ускрс у 
правпслављу; Живпу и делп 
Свеупг Саве. 
 
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое:  
Развијаое мпуприке;Игра; 
Хигијена прпсупра. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ ушеоа предмеуа музишка кулуура је да кпд ушеника развије инуереспваое и љубав према музици крпз индивидуалнп и кплекуивнп музишкп искусувп кпјим 

се ппдсуише развијаое креауивнпсуи, есуеускпг сензибилиуеуа и духа заједнищува, кап и пдгпвпрнпг пднпса према пшуваоу музишкпг наслеђа и кулууре свпга и 

других нарпда.  

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Извпђеое 
музике 

 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое 
прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп 
ушещће у демпкраускпм друщуву, 
есуеуишка кпмпеуенција 

- изгпвара у риуму уз ппкреу    брпјалице; 
- пева пп слуху песме разлишиупг садржаја 
и распплпжеоа; 
- пева пп слуху уз ппкреу нарпдне песме, 
музишке игре; 

 Свеу пкп нас: 
Звуци из прирпде; 
Празници;Ппрпдишни 
дпм; Жива и нежива 
прирпда; 

23 
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 - примеоује правилан нашин певаоа и 
дпгпвпрена правила ппнащаоа у групнпм 
певаоу и свираоу; 
- свира пп слуху звушне пнпмауппеје и 
илусурације, риумишку прауоу уз 
брпјалице и песме, једнпсуавне 
аранжмане, свирашке депнице у 
музишким играма; 
- ппвезује ппшеуне упнпве песама-мпдела 
и једнпсуавних наменских песама са 
бпјама, риуам са графишким приказпм; 
- пбјащоава свпјим решима дпживљај свпг 
и ууђег извпђеоа; 
- ушесувује у щкплским приредбама и 
манифесуацијама; 

Гпдищоа дпба . 
 
Ликпвна кулуура: 

Илусурација 
 
Српски језик: 
Ппшеунп шиуаое и 
писаое; 
Гпвпреое;Слпбпдни 
разгпвпр ; 
Шиуаое;Писаое 
 
Енглески језик: 
Извпђеое на 
енглескпм језику. 
 
Верска насуава: 
Бпжић у 
правпслављу; 
Живпу и делп Свеупг 
Саве. 
 
Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое: 
Развијаое 
мпуприке;Игра; 
Ппщупваое правила 
игара;Вежбе и 
разлишиуа креуаоа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Слущаое 
музике 

 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое 
прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп 
ушещће у демпкраускпм друщуву, 

-пбјасни свпјим решима ууиске п 
слущанпм делу, пспбине упна, дпживљај 
прегласне музике и оенпг ууицаја на уелп 
и защуп је уищина важна; 

Српски језик: 
Ппшеунп шиуаое и 
писаое; 
Гпвпреое;Слпбпдни 
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есуеуишка кпмпеуенција, 
пдгпвпран пднпс према пкплини 

 

- разликује пдабране звукпве и упнпве, 
певаое / свираое; хпр / један певаш / 
група певаша; пркесуар / један свираш / 
група свираша, бпју разлишиуих певашких 
гласпва и инсуруменауа и музишке 
изражајне елеменуе; 
-преппзна музишки ппшеуак и крај и 
ппнављаое уеме или каракуерисуишнпг 
мпуива у слущанпм делу; 
- ппвезује музишкп делп у пднпсу на оему 
блиске сиууације, врсуу гласа и бпју 
инсуруменуа са каракуерпм дела; 
- ппщуује дпгпвпрена правила ппнащаоа 
при слущаоу музике;  
- кприсуи сампсуалнп или уз ппмпћ 
пдраслих, дпсуупне нпсипце звука; 
 

разгпвпр  
 
Свеу пкп нас: 
Псећаоа; 
 Звуци из прирпде; 
Правила ппнащаоа у 
сапбраћају; 
Празници; 
Жива и нежива 
прирпда; 
Ппрпдица; 
Гпдищоа дпба . 

 
Ликпвна кулуура: 

Илусурација 
 
Мауемауика: 
Брпјеви  
 
Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое: 
Развијаое 
мпуприке;Игра; 
Ппщупваое правила 
игара;Вежбе и 
разлишиуа креуаоа. 
 
Верска насуава: 
Бпжић у 
правпслављу; Ускрс у 
правпслављу 

 

Музишкп 
суваралащувп 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое 
прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп 

- направи дешје риумишке инсуруменуе; 
- сувара звушне ефекуе, ппкреуе уз музику, 
маоу риумишку целину ппмпћу 

Ликпвна кулуура: 

Илусурација 
 

6 
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ушещће у демпкраускпм друщуву, 
есуеуишка кпмпеуенција, пдгпвпран 
пднпс према здрављу, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, дигиуална 
кпмпеуенција 

 

разлишиуих извпра звука, риумишку 
прауоу за брпјалице, песме и музишке 
игре ппмпћу разлишиуих извпра звука, 
музишкп пиуаое и пдгпвпр на риумишким 
удараљкама, једнпсуавну мелпдију на 
краћи задауи уексу; 
- изабере према лиуерарнпм садржају 
пдгпварајући музишки садржај. 

Свеу пкп нас: 
Кприщћеое 
прирпдних 
мауеријала; 
Празници; Жива и 
нежива прирпда. 
 
Српски језик: 
Гпвпреое;Слпбпдни 
разгпвпр;Шиуаое; 
Писаое 
 
Физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое: 
Развијаое 
мпуприке;Игра; 
Ппщупваое правила 
игара;Вежбе и 
разлишиуа креуаоа 

 

ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Циљ ушеоа предмеуа физишкп и здравсувенп васпиуаое је да ушеник унапређује физишке сппспбнпсуи, мпупришке вещуине и знаоа из пбласуи физишке и 

здравсувене кулууре, ради пшуваоа здравља и примене правилнпг и редпвнпг физишкпг вежбаоа у савременим услпвима живпуа и рада.  

Гпдищои фпнд шаспва: 108 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Физишке  
сппспбнпсуи  

 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка кпмпеуенција, 

- примени једноставне, 

двоставне опште припремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

 Српски језик: Пришаое.  
 
Свеу пкп нас: Жива и нежива 

10 
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пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 
- пдгпвпрнп се пднпси према 
пбјекуима, справама и 
реквизиуима у прпсуприма за 
вежбаое 
 

прирпда;Гпдищоа дпба ; Здравље и 
безбеднпсу; Пријенуација у прпсупру. 
 
Мауемауика 
Пплпжај предмеуа у прпсупру;Брпјеви. 
 
Музишка кулуура:Певаое песама 

Мпупришке 
вещуине  

 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка кпмпеуенција, 
пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

 

-кпмбинује и кприсуи усвпјене 
мпупришке вещуине у игри и у 
свакпдневнпм живпуу; 
- примени једнпсуавне, двпсуавне 
ппщуеприпремне вежбе (вежбе 
пбликпваоа); 
– правилнп изведе вежбе, 
разнпврсна прирпдна и изведена 
креуаоа; 
-кпмбинује и кприсуи усвпјене 
мпупришке вещуине у игри и у 
свакпдневнпм живпуу; 
– правилнп изведе вежбе, 
разнпврсна прирпдна и изведена 
креуаоа; 
– кпмбинује и кприсуи усвпјене 
мпупришке вещуине у игри и у 

Српски језик: Пришаое.  
 
Свеу пкп нас: Жива и нежива 
прирпда;Гпдищоа дпба ; Здравље и 
безбеднпсу; Пријенуација у прпсупру. 
 
Мауемауика 
Пплпжај предмеуа у прпсупру;Брпјеви. 
 

Музишка кулуура: Певаое песама 

87 
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свакпдневнпм живпуу; 
– ппщуује правила ппнащаоа на 
прпсуприма за вежбаое; 
–ппщуује мере безбеднпсуи упкпм 
вежбаоа; 
– пдгпвпрнп се пднпси према 
пбјекуима, справама и 
реквизиуима у прпсуприма за 
вежбаое;  
– правилнп изведе вежбе, 
разнпврсна прирпдна и изведена 
креуаоа; 
– кпмбинује и кприсуи усвпјене 
мпупришке вещуине у игри и у 
свакпдневнпм живпуу; 
 
– ппщуује правила ппнащаоа на 
прпсуприма за вежбаое; 
– кпмбинује и кприсуи усвпјене 
мпупришке вещуине у игри и у 
свакпдневнпм живпуу; 
– пдржава равнпуежу у 
разлишиуим креуаоима; 
–ппщуује мере безбеднпсуи упкпм 
вежбаоа; 
– кприсуи пснпвну уерминплпгију 
вежбаоа; 
– кпмбинује и кприсуи усвпјене 
мпупришке вещуине у игри и у 
свакпдневнпм живпуу; 
-ппщуује правила ппнащаоа на 
прпсуприма за вежбаое; 
– примеоује правилну уехнику 
дисаоа приликпм вежбаоа; 
– изведе креуаоа, вежбе и 
крауке сасуаве уз музишку прауоу; 
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– игра дешји и нарпдни плес; 
 
– ппщуује правила игре; 
– правилнп изведе вежбе, 
разнпврсна прирпдна и изведена 
креуаоа; 
– кпмбинује и кприсуи усвпјене 
мпупришке вещуине у игри и у 
свакпдневнпм живпуу; 
–ппщуује мере безбеднпсуи упкпм 
вежбаоа; 
– пдгпвпрнп се пднпси према 
пбјекуима, справама и 
реквизиуима у прпсуприма за 
вежбаое;  
– ппщуује правила игре; 
– навија фер и бпдри ушеснике у 
игри; 
 

Физишка и 
здравсувена 
кулуура  

 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка кпмпеуенција, 
пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

 

- ппщуује правила игре;  
- навија фер и бпдри ушеснике у 
игри; 
- прихвауи сппсувену ппбеду и 
ппраз; 
- уреднп пдлаже свпје сувари пре и 
накпн вежбаоа; 
- наведе делпве свпга уела и 
преппзна оихпву улпгу; 
- упши прпмену у расуу кпд себе и 
других; 
- упши разлику између здравпг и 
бплеснпг суаоа; 
- примеоује здравсувенп-
хигијенске мере пре, у упку и 
накпн вежбаоа; 
- пдржава лишну хигијену; 

Српски језик: Пришаое.  
 
Свеу пкп нас: Жива и нежива 
прирпда;Гпдищоа дпба ; Здравље и 
безбеднпсу; Пријенуација у прпсупру. 
 
Мауемауика 
Пплпжај предмеуа у прпсупру; 
Брпјеви. 
 

 Музишка кулуура: Певаое песама 
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- ушесувује у пдржаваоу прпсупра у 
кпме живи и бправи; 
- схвауи знашај кприщћеоа впћа у 
исхрани; 
- правилнп се ппнаща за суплпм. 

 

ПРПЈЕКТНА НАСТАВА 
Циљ: Суицаое знаоа и псппспбљаваое ушеника да уа знаоа примене у живпуу, рещаваое акууелних прпблема из живпунпг пкружеоа, сампсуалнп кприщћеое 

разлишиуих извпра ради суицаоа знаоа, ппдсуицаое инуереспваоа за исураживаое и исураживашки присууп ушеоу, развпј инуереспваоа за умеунпсу, кулууру и 

демпкрауију, развпј кпмуникацијских вещуина. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРПЈЕКТНА НАСТАВА 
РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ   ФПНД 
1.Уппзнајемп се 
 
 

 
Српски језик 

 ушесувује у впђенпм и слпбпднпм разгпвпру; 

 пбликује усмену ппруку служећи се пдгпварајућим решима; 

 усменп пписује сувари из неппсреднпг пкружеоа; 
Свеу пкп нас 

 ппнаща се  уакп да уважава разлишиупсуи свпјих врщоака и других људи; 

 сарађује са врщоацима у заједнишким акуивнпсуима;  
Ликпвна кулуура 

 преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад; 

 цруа на разлишиуим ппдлпгама и фпрмауима папира; 

 кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама; 
Музишка кулуура 

 пева песме пп слуху; 

  4 шаса 

2.Какп једещ такп растещ 
 

 Српски језик 

 усменп и писменп  пписује сувари из неппсреднпг пкружеоа; 

 бира и кприсуи пдгпварајуће реши у гпвпру; 

 на правилан нашин кприсуи нпве реши у свакпдневнпм гпвпру;  
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 ушуивп ушесувује у впђенпм и слпбпднпм разгпвпру; 

 акуивнп слуща и разуме садржај коижевнпумеунишкпг уексуа кпји му се шиуа; 
Свеу пкп нас 

 правпвременп и примеренп сиууацији искаже свпје пснпвне живпуне ппуребе за хранпм, впдпм и 
пдласкпм у упалеу; 

 сарађује са врщоацима у заједнишким акуивнпсуима;  

 ппвезује резулуауе ушеоа и рада са улпженим урудпм; 
Ликпвна кулуура 

 ппище, свпјим решима,  визуелне каракуерисуике пп кпјима преппзнаје пблике и прпсупр; 

 препбликује, сам или у сарадои са другима, уппуребне предмеуе меоајући им намену; 

 кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама; 
Физишкп и здравсувенп васпиуаое 

 упши прпмену у расуу кпд себе и других; 

 упши разлику између здравпг и бплеснпг суаоа; 

 примеоује здравсувенп-хигијенске мере пре, у упку и накпн вежбаоа; 

 пдржава лишну хигијену; 

 ушесувује у пдржаваоу прпсупра у кпме живи и бправи; 

 схвауи знашај кприщћеоа впћа у исхрани; 

 правилнп се ппнаща за суплпм.; 
 Музишка кулуура 

 пева песме пп слуху; 
 

3.Зимске радпсти и празници у 
мпм крају 
 

 Српски језик  

 ушуивп ушесувује у впђенпм и слпбпднпм разгпвпру; 

 пбликује усмену ппруку служећи се пдгпварајућим решима; 

 пажљивп и кулуурнп слуща сагпвпрнике;  

 акуивнп слуща и разуме садржај коижевнпумеунишкпг уексуа кпји му се шиуа; 

 спаја вище решеница у краћу целину; 
  Свеу пкп нас 

 преппзна и искаже разлишиуа псећаоа  уважавајући себе и друге; 

 сарађује са врщоацима у заједнишким акуивнпсуима; 

 ппреди свпје ууиске  п изгледу пбјекауа/предмеуа и  пблика из прирпде и пкружеоа; 
Ликпвна кулуура 

 препбликује, сам или у сарадои са другима, уппуребне предмеуе меоајући им намену; 

 кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама; 
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Физишкп васпиуаое 

 кпмбинује и кприсуи усвпјене мпупришке вещуине у игри и у свакпдневнпм живпуу; 

 пдржава равнпуежу у разлишиуим креуаоима; 

 разликује правилнп пд неправилнпг држаоа уела, правилнo држи уелп; 

 пдржава лишну хигијену и адекваунп се пдева у циљу пшуваоа здравља; 
Музишка кулуура 

 пева песме пп слуху; 
 

4.Лишне карте живптиоа 
 

 Свеу пкп нас 

 иденуификује живпуиое из неппсреднпг пкружеоа на пснпву оихпвпг изгледа; 

 упшава разнпврснпсу живпуиоа на пснпву сппљащоег изгледа; 

 ппвезује резулуауе ушеоа и рада са улпженим урудпм: 
Ликпвна кулуура 

 цруа на разлишиуим ппдлпгама и фпрмауима папира; 

 кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама; 
Српски језик  

 сампсуалнп прпнађе инфпрмације  експлициунп изнеуе у уексуу;  

 упшава ликпве и прави разлику између оихпвих ппзиуивних инегауивних пспбина; 

 изражава свпје мищљеое п ппнащаоу ликпва у коижевнпм делу; 

 преппзнаје загпнеуку и разуме оенп знашеое; 

 преппзнаје басну и разуме оенп знашеое: 

 разуме пнп щуп прпшиуа; 
Физишкп и здравсувенп васпиуаое 

 ппщуује правила игре; 

 навија фер и бпдри ушеснике у игри; 

 прихвауа сппсувену ппбеду и ппраз; 
 

 4 

5.Лишне карте биљака 
 

 Српски језик  

 сампсуалнп прпнађе инфпрмације  експлициунп изнеуе у уексуу;  

 пбликује усмену ппруку служећи се пдгпварајућим решима; 
Свеу пкп нас 

 иденуификује биљке из неппсреднпг пкружеоа на пснпву оихпвпг изгледа; 

 ппнаща се уакп да не угрпжавају биљке у неппсреднпм пкружеоу, не шупа биљке из кпрена; 

 ппвезује резулуауе ушеоа и рада са улпженим урудпм: 
Ликпвна кулуура 

 6 
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 цруа на разлишиуим ппдлпгама и фпрмауима папира; 

 кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама; 
Физишкп и здравсувенп васпиуаое 

 схвауи знашај кприщћеоа биљака у исхрани; 
 Музишка кулуура 

 пева песме пп слуху; 
 

6.Време је за пришу шитај ми наглас 
 

 Српски језик  

 зна щуа је и шему служи  библипуека; 

 ппвеже пдабрану усуанпву кулууре са оенпм наменпм; 

 науши какп да бира коигу; 

 уппзна писца и оегпвп делп; 

 направи свпју сликпвницу. 
Ликпвна кулуура 

 преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад; 

 кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама; 

 цруа на разлишиуим ппдлпгама и фпрмауима папира; 

 направи свпју сликпвницу; 
 Музишка кулуура 

 пева песме пп слуху. 
 

 4 

 

Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у ПРАВИЛНИКУ П ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕОА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ПСНПВНПГ 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА И ПРПГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕОА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА  

("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018 и 1/2019) 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
Циљ насуаве и ушеоа Српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика ради правилнпг усменпг и писанпг 

изражаваоа, негујући свесу п знашају улпге језика у пшуваоу наципналнпг иденуиуеуа; да се псппспбе за уумашеое пдабраних коижевних и других умеунишких 

дела из српске и свеуске бащуине, ради негпваоа урадиције и кулууре српскпг нарпда и развијаоа инуеркулууралнпсуи.  

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Коижевнпст У пквиру насуавне уеме Коижевнпсу ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције – Кпмпеуенција за ушеое и Есуеуишка 
кпмпеуенција 
 

- разликује коижевне врсуе: песму, пришу, 
басну, бајку, драмски уексу; 
- пдреди главни дпгађај, време и месуп 
дещаваоа у прпшиуанпм уексуу; 
- пдреди редпслед дпгађаја у уексуу; 
- упши главне и сппредне ликпве и 
разликује оихпве ппзиуивне и 
негауивне пспбине; 
- разликује суих и сурпфу; 
- упши суихпве кпји се римују; 
- пбјасни знашеое ппслпвице и ппуке кпју 
упшава у басни; 
- наведе једнпсуавне примере ппређеоа 
из уексупва и свакпдневнпг 
живпуа; 
- шиуа уексу ппщуујући инупнацију 
решенице/суиха; 
- изражајнп рециуује песму; 
- извпди драмске уексупве; 
-  изнпси свпје мищљеое п уексуу; 

  77 

Језик 

Граматика 
У пквиру насуавне уеме Језик ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне - разликује глас и слпг и преппзна  34 
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Правопис 

Ортоепија 
кпмпеуенције – Кпмпеуенција за ушеое, Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 

 

сампгласнике и сугласнике; 
- разликује врсуе реши у уипишним 
слушајевима; 
– пдређује пснпвне грамауишке кауегприје 
именица и глагпла; 
- разликује решенице пп пблику и 
знашеоу; 
- ппщуује и примеоује пснпвна 
правпписна правила; 
- влада пснпвнпм уехникпм шиуаоа и 
писаоа лауинишкпг уексуа; 

Језичка култура 

изражавања 
У пквиру насуавне уеме Језишка  кулуура ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције – Кпмпеуенција за ушеое, Сарадоа и 
Пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм друщуву. 

 

- прпнађе експлициунп исказане 
инфпрмације у једнпсуавнпм уексуу 
(линеарнпм и нелинеарнпм); 
- кприсуи разлишиуе пблике усменпг и 
писменпг изражаваоа: препришаваое, 
пришаое, пписиваое; 
- правилнп сасуави дужу и ппупуну 
решеницу и сппји вище решеница 
у краћу целину; 
- ушесувује у разгпвпру и пажљивп слуща 
сагпвпрника; 
- разликује пснпвне делпве уексуа (наслпв, 
пасус, име ауупра, садржај); 
- изражајнп шиуа ћирилишки уексу. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ насуаве и ушеоа суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу је да се ушеник усвајаоем функципналних знаоа п језишкпм сисуему и кулуури и 

развијаоем сурауегија ушеоа суранпг језика псппспби за пснпвну усмену кпмуникацију и суекне ппзиуиван пднпс према другим језицима и кулуурама, кап и 

према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ДРУГИ (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК) 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

MAGIC 
SCHOOL 

 
 
 

 кпмуникација, 

 кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое, 

 пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

 пдгпвпрнп ушeщће у 

демпкраускпм 

друщуву, 

 сарадоа, 

 пдгпвпран пднпс 

према здрављу. 

 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
 
– разуме крауке и једнпсуавне мплбе и 
реагује на оих; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
    
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува. 
 
 

ППШТИ СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА ЗА КРАЈ ДРУГПГ РАЗРЕДА 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ 
РАЗУМЕВАОЕ ГПВПРА 
ПСТ.1.1.1. Разуме фреквенуне реши и 
једнпсуавне изразе у јаснп 
кпнуексууализпванпм и сппрпм гпвпру. 
ПСТ.1.1.2. Разуме једнпсуавне ппруке и 
пиуаоа кпја се пднпсе на једнпсуавне 
инфпрмације и неппсреднп пкружеое. 
ПСТ.1.1.3. Разуме краука, једнпсуавна, 
разгпвеунп и сппрп изгпвпрена упуусува. 
ПСТ.1.1.4. Разуме краука саппщуеоа и 
пиуаоа кпја се пднпсе на ппзнауе/блиске 
уеме. 
ПСТ.1.1.5. Разуме предмеу једнпсуавнпг 
разгпвпра других лица п ппзнауим/блиским 
уемама (нпр. лишне и ппрпдишне сувари, 
неппсреднп пкружеое) укпликп се гпвпри 
сппрп и разгпвеунп. 
ПСТ.1.1.6. Разуме ппјединашне реши и 
једнпсуавне изразе из уексупва савремене 
музике. 
 
УСМЕНП ИЗРАЖАВАОЕ 
ПСТ.1.1.10. Усппсуавља и пдржава 
друщувени кпнуаку кприсуећи једнпсуавна 
језишка средсува приликпм ппздрављаоа, 
предсуављаоа, дпбрпдпщлице, пкпншаоа 
кпмуникације, захваљиваоа, извиоаваоа, 
даваоа ппдауака п себи, распиуиваоа п 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 

кулуура, свеу 
пкп нас (Ја и 

други), ликпвна 
кулуура (бпје), 
мауемауика 
(брпјеви 1-10) 

8 

ON THE WAY 
HOME 
FROM 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 

9 
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9SCHOOL 
 

 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува. 
 

пснпвним ппдацима кпји се уишу 
сагпвпрника (нпр. кп је, пдакле је, шиме се 
бави иуд.). 
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз ппмпћ 
сагпвпрника, саппщуава пснпвне 
инфпрмације п себи и свпм неппсреднпм 
пкружеоу, уражи пдређени предмеу, 
кприсуећи крауке једнпсуавне исказе. 
ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, пписује или 
предсуавља људе, предмеуе у свакпдневнпј 
уппуреби, месуа, упбишајене акуивнпсуи 
кприсуећи најједнпсуавнија језишка 
средсува. 
ПСТ.1.1.13. Ппсуавља једнпсуавна пиуаоа п 
уемама кпје пдгпварају оегпвим 
инуереспваоима (слпбпднп време, хпби, 
щкпла, ппрпдица, другпви) и пдгпвара на 
слишна пиуаоа сагпвпрника. 
ПСТ.1.1.14. Ппсуавља и пдгпвара на пиуаоа 
кпја се пднпсе на изражаваое дппадаоа и 
недппадаоа, слагаоа и неслагаоа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува. 
ПСТ.1.1.15. Фпрмулище мплбе и извиоеоа. 
 
ЛИНГВИСТИЧКА КПМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.1.2.1. Преппзнаје и разумљивп 
изгпвара једнпсуавније гласпве и најшещће 
гласпвне групе и ппзнаје пснпвне 
инупнацијске схеме (нарпшиуп упиуну). 

 

музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура, свеу 
пкп нас (щкпла), 
мауемауика 
(брпјеви 5-10) 

HALLOWEEN 
 
 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура, свеу 
пкп нас 

2 
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налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува. 
 

(ппрпдица) 

AT 
GRANNY’S 

PLACE 
 
 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура, свеу 
пкп нас 

(ппрпдица) 

8 
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– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa 
неппсредним ппуребама, псеуима и 
псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа 
крауким и једнпсуавним језишким 
средсувима; 
 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува. 

WHO IS 
WHO? 

 
 

– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
 
– разуме једнпсуавнo исказане шесуиуке и 
пдгпвара на оих; 
– упууи једнпсуавне шесуиуке; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува. 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура, свеу 
пкп нас (дпм), 
верска насуава 

(Бпжић) 

9 
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KNIGHTS IN 
THE HALL 

 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
 – упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa 
неппсредним ппуребама, псеуима и 
псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа 
крауким и једнпсуавним језишким 
средсувима; 
 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме и ппище жива бића, предмеуе и 
месуа кприсуећи једнпсуавна језишка 
средсува;  
 
– разуме, уражи и даје једнпсуавне исказе 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура,свеу 
пкп нас (дпм, 

уелп) 

8 
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кпјима се изражава припадаое/ 
неприпадаое, ппседпваое/ неппседпваое. 

I CAN’T 
PLAY, I’M 

SLEEPY 
 
 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa 
неппсредним ппуребама, псеуима и 
псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа 
крауким и једнпсуавним језишким 
средсувима; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува; 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура,свеу 
пкп нас 

(живпуиое) 

9 
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– разуме једнпсуавне исказе кпјима се 
изражава припадаое/неприпадаое, 
ппседпваое/неппседпваое и реагује на 
оих; 
– уражи и даје једнпсуавне исказе кпјима се 
изражава припадаое/неприпадаое, 
ппседпваое/неппседпваое; 
 
– разуме, уражи и даје пбавещуеоа п 
сппспбнпсуи да нещуп уме/не уме да уради 

WHAT FRUIT 
DO YOU LIKE 

BEST? 
 
 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
 
– разуме свакпдневне исказе у вези сa 
неппсредним ппуребама, псеуима и 
псећаоима и реагује на оих; 
– изрази пснпвне ппуребе, псеуе и псећаоа 
крауким и једнпсуавним језишким 
средсувима; 
 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 
месуа из неппсреднпг пкружеоа; 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура, свеу 
пкп нас 
(исхрана, 
прпслава 

рпђендана) 

8 
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– разуме и ппище жива бића, предмеуе 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува;  
 
– разуме једнпсуавне исказе за изражаваое 
дппадаоа/ недппадаоа и реагује на оих; 
– уражи мищљеое и изражава 
дппадаое/недппадаое једнпсуавним 
језишким средсувима. 
 
– разуме и упууи једнпсуавнo исказане 
шесуиуке и пдгпвара на оих. 

WHERE DO 
YOU GO ON 
HOLIDAY? 

 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
  
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
 
– разуме крауке и једнпсуавне мплбе и 
реагује на оих; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура,свеу 
пкп нас 

(гпдищоа дпба, 
пбјекуи у 
пкружеоу, 
урансппру) 

9 
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месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува; 
 
– разуме једнпсуавне исказе за изражаваое 
дппадаоа/ недппадаоа и реагује на оих; 
– уражи мищљеое и изражава 
дппадаое/недппадаое једнпсуавним 
језишким средсувима. 

THREE 
LITTLE PIGS 

– ппздрави и пуппздрави, примеоујући 
најједнпсуавнија језишка средсува; 
– предсуави себе и другпг; 
 
– разуме јаснп ппсуављенa једнпсуавна 
пиуаоа лишне прирпде и пдгпвара на оих; 
 
– разуме краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге и реагује на оих; 
– даје краука и једнпсуавна упуусува и 
налпге; 
– разуме ппзив и реагује на оега; 
– упууи ппзив на заједнишку акуивнпсу; 
– разуме крауке и једнпсуавне мплбе и 
реагује на оих; 
– упууи крауке и једнпсуавне мплбе; 
– искаже и прихвауи захвалнпсу и извиоеое 
на једнпсуаван нашин; 
 
– разуме једнпсуавна пбавещуеоа п 
пплпжају у прпсупру и реагује на оих; 
– уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
 
– преппзна и именује жива бића, предмеуе и 

грађанскп 
васпиуаое, 
српски језик, 
музишка 
кулуура, 
ликпвна 

кулуура,свеу 
пкп нас 

2 
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месуа из неппсреднпг пкружеоа; 
– разуме једнпсуавне пписе живих бића, 
предмеуа и месуа; 
– ппище жива бића, предмеуе и месуа 
кприсуећи једнпсуавна језишка средсува. 

 

МАТЕМАТИКА 
Циљ насуаве и ушеоа Мауемауике је да ушеник, пвладавајући мауемауишким кпнцепуима, знаоима и вещуинама, развије пснпве апсуракунпг и криуишкпг 

мищљеоа, ппзиуивне суавпве према мауемауици, сппспбнпсу кпмуникације мауемауишким језикпм и писмпм и примени суешена знаоа и вещуине у даљем 

щкплпваоу и рещаваоу прпблема из свакпдневнпг живпуа, кап и да фпрмира пснпв за даљи развпј мауемауишких ппјмпва. 

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 
РАЗРЕД: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Брпјеви У пквиру насуавне уеме Брпјеви ппсебнп ће 
се развијауи међупредмеуне кпмпеуенције 
– рад са ппдацима и инфпрмацијама, 
кпмпеуенција за рещаваое прпблема и 
дигиуална кпмпеуенција.  
 

– пдреди десеуице 
најближе даупм брпју; 
– усменп сабира и пдузима 
брпјеве дп 100; 
– кприсуи ппјмпве шинилац, 
прпизвпд, дељеник, 
делилац, кплишник, 
садржалац; 
– примени замену месуа и 
здруживаое сабирака и 
шинилаца ради лакщег 
рашунаоа; 
– усменп мнпжи и дели у 
пквиру прве супуине; 
– израшуна вреднпсу 
брпјевнпг израза са 
највище две пперације; 

Искази пбразпвних стандарда пп нивпима и 
пбластима:  
 
Следећи искази пписују щуа ушеник/ушеница 
зна и уме на ПСНПВНПМ НИВПУ. 
У пбласуи ПРИРПДНИ БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ 
СА ОИМА ушеник/ушеница:  

1МА.1.1.1. зна да прпшиуа и запище дауи брпј, 
уме да уппреди брпјеве пп велишини и да 
прикаже брпј на даупј брпјевнпј пплуправoj; 

1МА.1.1.3. мнпжи и дели без псуаука 
(урпцифрене брпјеве једнпцифреним) у 
пквиру прве хиљаде; 

1МА.1.1.4. уме да на пснпву уексуа правилнп 
ппсуави израз са једнпм рашунскпм 
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– рещи уексууални задауак 
ппсуављаоем израза са 
највище две рашунске 
пперације и прпвери 
уашнпсу рещеоа; 
– пдреди неппзнауи брпј у 
једнашини са једнпм 
ариумеуишкпм пперацијпм; 
– пдреди делпве (пблика) 
дауе велишине; 
– изрази пдређену суму 
нпвца прекп разлишиуих 
аппена; 
– прпшиуа брпј записан 
римским цифрама и 
напище дауи брпј римским 
цифрама; 
– прикаже маои брпј 
ппдауака у уаблици и 
суубишасуим дијагрампм; 
– упши правилп и пдреди 
следећи шлан заппшеупг 
низа. 

пперацијпм; 

1МА.1.1.5. уме да рещава једнпсуавне 
једнашине у пквиру прве хиљаде. 

У пбласуи ГЕПМЕТРИЈА ушеник/ушеница:  

1МА.1.2.1. уме да именује гепмеуријске 
пбјекуе у равни (квадрау, круг, урпугап, 
правпугапник, уашка, дуж, права, пплуправаи 
угап) и упшава међуспбне пднпсе два 
гепмеуријска пбјекуа у равни (паралелнпсу, 
нпрмалнпсу, припаднпсу); 

1МА.1.2.2. зна јединице за мереое дужине и 
оихпве пднпсе; 

1МА.1.2.3. кприсуи ппсуупак мереоа дужине 
пбјекуа, приказанпг на слици, при шему је 
дауа мерна јединица. 

У пбласуи МЕРЕОЕ И МЕРЕ ушеник/ушеница:  

1МА.1.4.1. уме да изрази пдређену суму 
нпвца прекп разлишиуих аппена и рашуна са 
нпвцем у једнпсуавним сиууацијама; 

1МА.1.4.4. уме да шиуа једнпсуавније 
графикпне, уабеле и дијаграме. 

Следећи искази пписују щуа ушеник/ушеница 
зна и уме на СРЕДОЕМ НИВПУ. 
У пбласуи ПРИРПДНИ БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ 
СА ОИМА ушеник/ушеница:  
1МА.2.1.1. уме да примени свпјсува прирпдних 
брпјева (паран, непаран, највећи, најмаои, 
преухпдни, следећи брпј) и разуме декадни 
брпјни сисуем; 

1МА.2.1.2. уме да пдреди десеуицу, супуину и 

Гепметрија У пквиру насуавне уеме Гепметрија 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције –кпмпеуенција за ушеое и 
кпмпеуенција за рещаваое прпблема. 

 

− разликује дуж, пплуправу 

и праву; 

− пдреди дужину 

излпмљене линије 

(графишки и рашунски); 

− пдреди пбим 

гепмеуријске фигуре; 

− нацруа правпугапник, 

квадрау и урпугап на 

квадраунпј мрежи и 

уашкасупј мрежи; 
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− упши ппдударне фигуре 

на даупм цруежу; 

− упши симеуришне фигуре; 

дппуни дауи цруеж уакп да 
дпбијена фигура буде 
симеуришна у пднпсу на 
дауу праву. 

хиљаду најближу даупм брпју; 

1МА.2.1.3. сабира и пдузима, рашуна вреднпсу 
израза; 

1МА.2.1.4. рашуна вреднпсу израза с највище две 
пперације; 

1МА.2.1.5. уме да рещава једнашине. 

У пбласуи ГЕПМЕТРИЈА ушеник/ушеница:  

1МА.2.2.1. упшава међуспбне пднпсе 
гепмеуријских пбјекауа у равни; 

1МА.2.2.2. преувара јединице за мереое 
дужине. 

У пбласуи МЕРЕОЕ И МЕРЕ ушеник/ушеница:  
1МА.2.4.1. уме да изрази пдређену суму 
нпвца прекп разлишиуих аппена и рашуна са 
нпвцем у слпженијим сиууацијама; 

1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, 
минуу, сау, дан, месец, гпдина) и уме да 
преувара веће у маое и ппреди временске 
инуервале у једнпсуавним сиууацијама; 

1МА.2.4.5. уме да кприсуи ппдауке приказане 
графишки или уабеларнп у рещаваоу 
једнпсуавних задауака и уме графишки да 
предсуави дауе ппдауке. 

 
Следећи искази пписују щуа ушеник/ушеница 
зна и уме на НАПРЕДНПМ НИВПУ. 
У пбласуи ПРИРПДНИ БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ 
СА ОИМА ушеник/ушеница: 

1МА.3.1.1. уме да примени свпјсува 
прирпдних брпјева у рещаваоу прпблемских 
задауака; 

Мереое и 
мере 

У пквиру насуавне уеме Мереое и мере 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – рад са ппдацима и 
инфпрмацијама и кпмуникација. 

 

– изрази дужину у 
разлишиуим јединицама за 
мереое дужине; 
– измери дужину дужи и 
нацруа дуж дауе дужине; 
– шиуа и запище време са 
шаспвника; 

– кприсуи јединице за 
време у једнпсуавним 

 сиууацијама. 
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1МА.3.1.2. зна свпјсува пперација сабираоа и 
пдузимаоа и уме да их примени. 

 

СВЕТ ПКП НАС 
Циљ насуаве и ушеоа Свеуа пкп нас јесуе уппзнаваое себе, свпг прирпднпг и друщувенпг пкружеоа и развијаое сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СВЕТ ПКП НАС 
РАЗРЕД: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Други и ја 
 

У пквиру насуавне уеме Други и ја 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – кпмпеуенција за ушеое, 
кпмуникација, рещаваое 
прпблема,сарадоа, пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву, есуеуишка 
кпмпеуенција. 
 

–иденуификује групе људи кпјима 
припада и свпју улпгу у оима; 
–псувари права и изврщи пбавезе у 
пднпсу на правила ппнащаоа у 
групама кпјима припада; 
–ппнаща се уакп да уважава 
разлишиупсуи других људи; 
–прихвауи ппследице када прекрщи 
правила ппнащаоа групе; 
–сарађује са другима у групи на 
заједнишким акуивнпсуима; 
–разликује ппуребе пд жеља на 
једнпсуавним примерима из 
сппсувенпг живпуа. 

Искази пбразпвних стандарда пп 
нивпима и пбластима:  

Следећи искази пписују щуа 
ушеник/ушеница зна и уме на 
ПСНПВНПМ НИВПУ. 

У пбласти ЖИВА И НЕЖИВА 
ПРИРПДА ушеник/ушеница:  

1ПД.1.1.1. прави разлику између 
прирпде и прпизвпда људскпг рада; 
1ПД.1.1.2. зна кп и щуа шини живу и 
неживу прирпду; 
1ПД.1.1.3. зна заједнишке 
каракуерисуике живих бића; 
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива 
бића према једнпм пд следећих 
криуеријума: изгледу, нашину 
исхране, креуаоа и размнпжаваоа; 
1ПД.1.1.5. преппзнаје и именује 
делпве уела живих бића. 
 

 9 

Кулуура 
живљеоа 

У пквиру насуавне уеме Култура 
живљеоа ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције –
кпмпеуенција за ушеое, кпмуникација, 
рад са ппдацима и инфпрмацијама, 
дигиуална кпмпеуенција, рещаваое 
прпблема, сарадоа, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, есуеуишка кпмпеуенција. 

− преппзна грб, засуаву и химну 

Републике Србије и примеренп се 

ппнаща према симбплима; 

− пдреди уип насеља на пснпву 

оегпвих каракуерисуика; 

− ппвеже лишну хигијену, бправак у 

прирпди, физишку акуивнпсу и 
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 разнпврсну исхрану са пшуваоем 

здравља; 

− пдржава лишну хигијену – руку, зуба 

и шулних пргана; 

− примени правила кулуурнпг и 

безбеднпг ппнащаоа у сапбраћају и 

превпзним средсувима у насељу са 

пкплинпм; 

безбеднп ппсуупа пре и упкпм 
временских неппгпда. 

У пбласти ЕКПЛПГИЈА 
ушеник/ушеница:  

1ПД.1.2.3. разликује ппвпљнп и 
неппвпљнп делпваое шпвека пп 
пшуваое прирпде. 

У пбласти МАТЕРИЈАЛИ 
ушеник/ушеница:  

1ПД.1.3.1. зна пснпвна свпјсува 
впде, ваздуха и земљищуа; 
1ПД.1.3.2. зна да су впда у прирпди, 
ваздух и земљищуе сасуављени пд 
вище мауеријала; 
1ПД.1.3.3. зна да разлишиуе живпуне 
намирнице садрже разлишиуе 
сасупјке; 
1ПД.1.3.4. зна пснпвна свпјсува 
мауеријала: уврдпћа, еласуишнпсу, 
прпвиднпсу; 
1ПД.1.3.5. зна да свпјсува 
мауеријала пдређују оихпву 
уппуребу и преппзнаје примере у 
свпм пкружеоу. 
У пбласти КРЕТАОЕ И 
ПРИЈЕНТАЦИЈА У ПРПСТПРУ 
ушеник/ушеница:  
1ПД.1.4.1. уме да преппзна креуаое 
уела у разлишиуим ппјавама; 
1ПД.1.4.2. зна ппмпћу шега се људи 
пријенуищу у прпсупру: лева и десна 
сурана, суране свеуа, адреса, 
каракуерисуишни пбјекуи; 
1ПД.1.4.4. зна јединице за мереое 
времена: дан, недеља, месец, 
гпдина, деценија и век; 
1ПД.1.4.5. уме да прпшиуа уражене 
инфпрмације са шаспвника и 
календара. 
У пбласти ДРУШТВП 

Шпвек сувара У пквиру насуавне уеме Чпвек ствара 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – кпмпеуенција за ушеое, 
дигиуална кпмпеуeнција, рещаваое 
прпблема, сарадоа, есуеуишка 
кпмпеуенција. 

 

– исуезаоем, савијаоем и сабијаоем 
пдреди свпјсува мауеријала; 
– пдабере мауеријале кпји свпјим 
свпјсувима највище пдгпварају 
уппуреби предмеуа; 
– прпнађе нпву намену кприщћеним 

предмеуима; 
– именује занимаоа људи у свпм 
насељу са пкплинпм. 

 8 

Креуаое и 
пријенуација у 
прпсупру и 
времену 

У пквиру насуавне уеме Кретаое и 
пријентација у прпстпру и 
временуппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције – 
кпмпеуенција за ушеое, кпмуникација, 
рад са ппдацима и инфпрмацијама, 
дигиуална кпмпеуенција, рещаваое 
прпблема, сарадоа. 
 

– навпди примере разлишиуих пблика 
креуаоа у пкружеоу; 
– пдабере нашин креуаоа уела, 
узимајући у пбзир пблик уела, врсуу 
ппдлпге и средину у кпјпј се уелп 
креће; 
– измери расупјаое кпје уелп пређе 
упкпм свпг креуаоа; 
– прпнађе уражени пбјекау у насељу 
ппмпћу адресе/каракуерисуишних 
пбјекауа; 
– пдреди време ппмпћу шаспвника и 
календара кприсуећи временске 
пдреднице: сау, дан, седмицу, месец, 
гпдину; 
– забележи и прпшиуа ппдауке из 
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лишнпг живпуа ппмпћу ленуе времена. ушеник/ушеница:  
1ПД.1.5.1. зна кпје друщувене групе 
ппсупје и кп су оихпви шланпви; 
1ПД.1.5.2. зна пснпвна правила 
ппнащаоа у ппрпдици, щкпли и 
насељу; 
1ПД.1.5.4. зна кпји су главни извпри 
ппаснпсуи пп здравље и живпу људи 
и пснпвне мере защуиуе; 
1ПД.1.5.5. зна ппсуупке за пшуваое и 
унапређиваое људскпг здравља. 
У пбласти ДРЖАВА СРБИЈА И ОЕНА 
ПРПШЛПСТ ушеник/ушеница:  
1ПД.1.6.1. зна пснпвне пблике 
рељефа и ппврщинских впда; 
1ПД.1.6.2. зна пснпвне уиппве 
насеља и оихпве каракуерисуике. 
Следећи искази пписују щуа 
ушеник/ушеница зна и уме на 
СРЕДОЕМ НИВПУ.  

У пбласти ЖИВА И НЕЖИВА 
ПРИРПДА ушеник/ушеница:  

1ПД.2.1.1. разуме ппвезанпсу живе и 
неживе прирпде на пшигледним 
примерима; 
1ПД.2.1.2. зна пснпвне разлике 
између биљака, живпуиоа и људи; 
1ПД.2.1.3. примеоује вищесуруке 
криуеријуме класификације живих 
бића; 
1ПД.2.1.4. зна улпгу пснпвних 
делпва живих бића. 
У пбласти ЕКПЛПГИЈА 
ушеник/ушеница:  
1ПД.2.2.3. зна пснпвне мере защуиуе 
живе и неживе прирпде кап 
прирпдних ресурса; 
1ПД.2.2.4. зна щуа је дпбрпбиу 

Разнпврснпсу 
прирпде 

У пквиру насуавне уеме Разнпврснпст 
прирпде ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције –
кпмпеуенција за ушеое, рад са ппдацима 
и инфпрмацијама, дигиуална 
кпмпеуенција, сарадоа, есуеуишка 
кпмпеуенција, предузимљивпсу и 
пријенуација ка предузеунищуву. 
 

– разликује пблике рељефа у свпм 
насељу и пкплини; 
– разликује пблике и делпве 
ппврщинских впда у свпм насељу и 
пкплини; 
– иденуификује заједнишке пспбине 
живих бића на примерима из 
пкружеоа; 
– ппвеже делпве уела живих бића са 
оихпвпм улпгпм/улпгама; 
– разврсуа биљке из пкружеоа на 
пснпву изгледа лисуа и суабла; 
– разврсуа живпуиое из пкружеоа на 
пснпву нашина живпуа и нашина 
исхране; 
– наведе примере кпји ппказују знашај 
биљака и живпуиоа за шпвека; 
– щуедљивп урпщи прпизвпде кпје 
кприсуи у свакпдневним сиууацијама; 
– разврсуа пупад на предвиђена 
месуа; 
– негује и свпјим ппнащаоем не 
угрпжава биљке и живпуиое у 
пкружеоу; 
– преппзна примере ппвезанпсуи 
живих бића са услпвима за живпу; 
– ппвеже прпмене у прирпди и 
акуивнпсуи људи са гпдищоим 
дпбима; 
– изведе једнпсуавне пгледе прауећи 
упуусува; 
– ппвеже резулуауе рада са 
улпженим урудпм. 

 28 
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живпуиоа и ппсуупке кпјима се пна 
щуиуи. 
У пбласти КРЕТАОЕ И 
ПРИЈЕНТАЦИЈА У ПРПСТПРУ 
ушеник/ушеница:  
1ПД.2.4.1. зна да креуаое уела 
зависи пд силе кпја на оега делује, 
врсуе ппдлпге и пблика уела; 
1ПД.2.4.3. уме да прпнађе уражене 
улице и пбјекуе на плану насеља; 
1ПД.2.4.5. уме да прпнађе и упище 
уражене инфпрмације на ленуи 
времена. 
У пбласти ДРУШТВП 
ушеник/ушеница:  
1ПД.2.5.1. зна кпје су улпге 
разлишиуих друщувених група и 
оихпвих шланпва; 
1ПД.2.5.2. зна кпја су права и 
пбавезе шланпва у разлишиуим 
друщувеним групама. 
У пбласти ДРЖАВА СРБИЈА И ОЕНА 
ПРПШЛПСТ ушеник/ушеница:  

1ПД.2.6.1. преппзнаје и именује 
пблике рељефа и ппврщинских впда 
у свпм месуу и у пкплини. 

Следећи искази пписују щуа 
ушеник/ушеница зна и уме на 
НАПРЕДНПМ НИВПУ.  

У пбласти ЖИВА И НЕЖИВА 
ПРИРПДА ушеник/ушеница:  

1ПД.3.1.1. разуме ппвезанпсу живе и 
неживе прирпде на маое 
пшигледним примерима; 
1ПД.3.1.2. разуме функципналну 
ппвезанпсу разлишиуих делпва уела 
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живих бића. 
У пбласти ДРУШТВП 
ушеник/ушеница:  
1ПД.3.5.1. разуме заједнишке 
каракуерисуике друщувених група и 
разлике међу оима; 
1ПД.3.5.2. разуме да се права и 
пбавезе шланпва друщувених група 
међуспбнп дппуоују. 

 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Циљ насуаве и ушеоа Ликпвне кулууре је да се ушеник, развијајући суваралашкп мищљеое и есуеуишке криуеријуме крпз пракуишни рад, псппспбљава за 

кпмуникацију и да изграђује ппзиуиван пднпс према кулуури и умеунишкпм наслеђу свпг и других нарпда. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКПВНА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

ПБЛИЦИ У пквиру насуавне уеме Облици ппсебнп 
ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – кпмпеуенција за ушеое, 
есуеуишка кпмпеуенција, кпмпеуенција за 
кпмуникацију, кпмпеуенција за сарадоу, 
дигиуална кпмпеуенција, пдгпвпран 
пднпс према пкплини. 
 

– кприсуи мауеријал и прибпр на безбедан 
и пдгпвпран нашин; 
– изрази, пдабраним мауеријалпм и 
уехникама свпје емпције, мащуу, сећаоа и 
замисли; 
– кприсуи једнпсуавне инфпрмације и 
пдабрана ликпвна дела кап ппдсуицај за 
суваралашки рад; 
– изражава, свеулим или уамним бпјама, 
свпј дпживљај умеунишкпг дела; 
– иденуификује исуакнууи деп целине и 
визуелне супрпунпсуи у свпм пкружеоу; 
– препбликује, сампсуалнп или у сарадои са 
другима, мауеријале и предмеуе за 

ЛК.1.1.1. разликује и кприсуи 
(у свпм раду) пснпвне медије, 
мауеријале и уехнике 
 
ЛК.1.1.3. пписује свпј рад и 
радпве других (нпр. исказује 
ууисак) 
 
ЛК.1.2.1. пписује свпј рад и 
радпве других (нпр. исказује 
ууисак) 
 
ЛК.1.3.2. зна да наведе 
разлишиуа занимаоа за кпја су 

 28 

СППРАЗУ-
МЕВАОЕ 

У пквиру насуавне уеме Сппразумеваое 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, дигиуална кпмпеуенција, 
есуеуишка кпмпеуенција, кпмпеуенција за 
кпмуникацију, кпмпеуенција за сарадоу, 

 10 
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кпмпеуенција за ушеое. 
 

рециклажу; 
– уумаши једнпсуавне визуелне 
инфпрмације  кпје ппажа у свакпдневнпм 
живпуу; 
– изражава мимикпм и/или уелпм 
разлишиуа распплпжеоа, ппкреуе и 
креуаоа;  
– уппређује свпј и ууђ есуеуски дпживљај 
прпсупра, дизајна и умеу нишких дела; 
– ппвезује умеунишкп занимаое и 
пдгпварајуће    прпдукуе; 
– пружи пснпвне инфпрмације п пдабранпм 
музеју; 
– размаура, у групи, щуа и какп је ушип/ла и 
где уа знаоа мпже примениуи 

ппуребна знаоа и вещуине 
суешене ушеоем у визуелним 
умеунпсуима (нпр. 
кпсуимпграф, дизајнер, 
архиуекуа...) 
 
ЛК1.3.3. ппзнаје месуа и 
извпре где мпже да прпщири 
свпја знаоа везана за 
визуелне умеунпсуи (нпр. 
музеј, галерију, ауеље, 
умеунишка радипница...) 
 
ЛК.2.1.2. пбразлаже свпј рад и 
радпве других (нпр. навпди 
садржај, уему, каракуерисуике 
уехнике...)  
 
ЛК.2.2.1. пдабира адеквауан 
садржај да би предсуавип 
неку идеју или кпнцепу  
 
ЛК.3.1.2. пдабира адеквауна 
средсува (медиј, мауеријал, 
уехнику) 
 
ЛК.3.2.3. кприсуи уашне 
уермине (нпр. уексуура, 
риуам, пблик...) из визуелних 
умеунпсуи (примерене узрасуу 
и садржају) када пбразлаже 
свпј рад и радпве других 
ушеника 
 
ЛК.3.2.4. упшава међуспбну 
ппвезанпсу елеменауа, 

ЛИКПВНЕ 
ИГРЕ 

У пквиру насуавне уеме Ликпвне игре 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, сарадоа и 
кпмуникација, дигиуална кпмпеуенција, 
есуеуишка кпмпеуенција, кпмпеуенција за 
ушеое. 

 

 14 

ПРПСТПР У пквиру насуавне уеме Прпстпр ппсебнп 
ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, кпмпеуенција за 
сарадоу, кпмпеуенција за кпмуникацију, 
дигиуална кпмпеуенција, есуеуишка 
кпмпеуенција. 
 

 20 
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принципа и садржаја на свпм 
раду и на радпвима других 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ насуаве и ушеоа Музишке кулууре је да кпд ушеника развије инуереспваое и љубав према музици крпз индивидуалнп и кплекуивнп музишкп искусувп кпјим 

се ппдсуише развијаое креауивнпсуи, есуеускпг сензибилиуеуа и духа заједнищува, кап и пдгпвпрнпг пднпса према пшуваоу музишкпг наслеђа и кулууре свпга и 

других нарпда. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Музишкп 
извпђеое 

У пквиру насуавне уеме Музишкп 
извпђеое ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције – 
кпмпеуенција за целпживпунп ушеое, 
дигиуална и есуеуска кпмпеуенција, 
рещаваое прпблема, кпмпеуенција за 
ушеое, кпмуникација. 
 

– издвпји пснпвне музишке изражајне 
елеменуе; 
– преппзна музишку уему или 
каракуерисуишни мпуив кпји се ппнавља 
у слущанпм делу; 
– ппвезује каракуер дела са изражајним 
музишким елеменуима и инсуруменуима; 
– изгпвара брпјалице у риуму, уз ппкреу; 
– пева пп слуху песме разлишиупг садржаја и 
распплпжеоа; 
– извпди уз ппкреу музишке и урадиципналне 
игре; 
– примеоује правилан нашин певаоа и 
дпгпвпрена правила ппнащаоа у групнпм 
певаоу и свираоу; 
– свира пп слуху риумишку прауоу уз 
брпјалице и песме, једнпсуавне 
аранжмане, свирашке депнице у музишким 
играма; 

  27 
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– ппвезује ппшеуне упнпве песама – мпдела и 
једнпсуавних наменских песама са бпјама; 
– ппвезује риуам са графишким приказпм; 
– пбјащоава свпјим решима дпживљај свпг и 
ууђег извпђеоа. 

Слущаое 
музике 

У пквиру насуавне уеме Слущаое музике 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – дигиуална кпмпеуенција, 
есуеуска кпмпеуенција и кпмуникација.  

 

– oбјасни свпјим решима ууиске п слущанпм 
делу, пспбине упна, дпживљај прегласне 
музике и оенпг ууицаја на уелп; 
– разликује разлишиуe инсуруменуе пп бпји 
звука и изражајним мпгућнпсуима; 
– ппщуује дпгпвпрена правила ппнащаоа при 
слущаоу и извпђеоу музике; 
– кприсуи, сампсуалнп или уз ппмпћ 
пдраслих, дпсуупне нпсипце звука. 

 5 

Музишкп 
стварала-

щтвп 

У пквиру насуавне уеме Музишкп 
стваралащтвп ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције – рад са 
ппдацима и инфпрмацијама, рещаваое 
прпблема, дигиуална кпмпеуенција, 
есуеуска кпмпеуенција и кпмуникација.  

 

– ушесувује у щкплским приредбама и 
манифесуацијама; 
– направи дешје риумишке инсуруменуе; 
– псмисли ппкреуе уз музику; 
– псмисли риумишку прауоу за брпјалице, 
песме и музишке игре ппмпћу разлишиуих 
извпра звука; 
– псмисли пдгпвпр на музишкп пиуаое; 
– псмисли једнпсуавну мелпдију на краћи 
задауи уексу; 
– према лиуерарнпм садржају изабере пд 
ппнуђених, пдгпварајући музишки садржај. 

 4 

 

ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Циљ насуаве и ушеоа Физишкпг и здравсувенпг васпиуаоа је да ушеник унапређује физишке сппспбнпсуи, мпупришке вещуине и знаоа из пбласуи физишке и 

здравсувене кулууре, ради пшуваоа здравља и примене правилнпг и редпвнпг физишкпг вежбаоа у савременим услпвима живпуа и рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 108 шаспва 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
РАЗРЕД: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Мптпришке 
вещтине 

У пквиру насуавне уеме Мптпришке 
вещтинеппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције – рад са 
ппдацима и инфпрмацијама, 
кпмпеуенција за рещаваое 
прпблема,дигиуална кпмпеуенција, 
сарадоа и кпмуникација.  

 

– кпмбинује усвпјене мпупришке вещуине у 

игри и свакпдневнпм 

живпуу; 

– пдржава равнпуежу у разлишиуим 

креуаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг 

држаоа уела; 

– усппсуави правилнп држаое уела; 

– правилнп дище упкпм вежбаоа; 

– изведе креуаоа, вежбе и крауке сасуаве уз 

музишку прауоу; 

– изведе дешји и нарпдни плес; 

– ппщуује правила игре; 
– навија и бпдри ушеснике у игри на нашин 
кпјим никпга не вређа; 
– прихвауи ппбеду и ппраз кап сасуавни деп 
игре и уакмишеоа. 

  71 

Физишке 
сппспбнпсти 

У пквиру насуавне уеме Физишке 
сппспбнпсти ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуне кпмпеуенције –
кпмпеуенција за ушеое и кпмпеуенција за 
рещаваое прпблема, сарадоа, 
кпмуникација. 

 

– примени једнпсуавнe, двпсуавне 

ппщуеприпремне вежбе (вежбе 

пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна 

прирпдна и изведена креуаоа; 

– кприсуи пснпвну уерминплпгију вежбаоа; 

– ппщуује правила ппнащаоа у и на 

прпсуприма за вежбаое; 

– ппщуује мере безбеднпсуи упкпм вежбаоа; 
– пдгпвпрнп се пднпси према пбјекуима, 
справама и реквизиуима у прпсуприма за 

 23 
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вежбаое. 

Физишка и 
здравствена 

култура 

У пквиру насуавне уеме Физишка култура 
ппсебнп ће се развијауи међупредмеуне 
кпмпеуенције – рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, сарадоа и 
кпмуникација. 

 

– уреднп пдлаже свпје сувари пре и накпн 
вежбаоа; 
– упшава улпгу делпва уела у вежбаоу; 
– упши прпмене у расуу кпд себе и других; 
– преппзна сппсувенп бплеснп суаое и не 
вежба када је бплесуан; 
– примеоује здравсувенп-хигијенске мере 
пре, у упку и накпн вежбаоа; 
– пдржава лишну хигијену; 
– ушесувује у пдржаваоу прпсупра у кпме 
живи и бправи; 
– наведе врсуе намирница у исхрани; 
– преппзнаје везу вежбаоа и унпса впде. 
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ПРПЈЕКТНА НАСТАВА 
Циљ: Суицаое знаоа и псппспбљаваое ушеника да уа знаоа примене у живпуу, рещаваое акууелних прпблема из живпунпг пкружеоа, сампсуалнп кприщћеое 

разлишиуих извпра ради суицаоа знаоа, ппдсуицаое инуереспваоа за исураживаое и исураживашки присууп ушеоу, развпј инуереспваоа за умеунпсу, кулууру и 

демпкрауију, развпј кпмуникацијских вещуина. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРПЈЕКТНА НАСТАВА 
РАЗРЕД: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 
Вплим свпја псећаоа 

 
 

Српски језик 

• разуме пплакп и јаснп изгпвпрена једнпсуавна пиуаоа и инфпрмације везане за 
свакпдневне акуивнпсуи;  

• разуме и кприсуи предвиђени лексишки фпнд; 
• пбликујe усмену ппруку служећи се пдгпварајућим решима. 

Свет пкп нас 
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• преппзна и искаже радпсу, сурах, уугу и бес уважавајући себе и друге;  
• ппнаща се уакп да уважава разлишиупсуи других људи. 

Ликпвна култура 

• изрази, пдабраним мауеријалпм и уехникама свпје емпције, мащуу, сећаоа и замисли; 
• преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад. 

Грађанскп васпитаое 

• уважава и ппщуује псећаоа других људи; 
• правпвременп и примеренп сиууацији искаже свпја псећаоа. 

Музишка култура 

• oбјасни свпјим решима ууиске п слущанпм делу, пспбине упна, дпживљај прегласне музике 
и оенпг ууицаја на уелп; 

• пева пп слуху песме разлишиупг садржаја и распплпжеоа; 
псмисли ппкреуе уз музику. 

Дигитална слпварица 
 

 
Српски језик 

• влада пснпвнпмуехникпм шиуаоа иписаоа лауинишкпгуексуа; 
• правилнп сасуави дужуи ппупуну решеницу исппји вище решеница украћу целину; 
• ппщуује и примеоујепснпвна правпписнаправила. 

Музишка култура 

• свпјим решима искаже ууиске п делу кпје слуща; 
• ппщуује дпгпвпрена правила ппнащаоа упкпм слущаоа музике; 
• примеоује правилан нашин певаоа и дпгпвпрена правила у групнпм певаоу; 
• разуме знашеое ппјмпва глас и пглащаваое; 
• пева песму пп слуху; 
• сувара звушне ефекуе уз песму. 

Ликпвна култура 

• ппище, свпјим решима, визуелне каракуерисуике пп кпјима преппзнаје пблике и прпсупр;  
• преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад;  
• изрази, мауеријалпм и уехникпм пп избпру, свпје замисли, дпживљаје, ууиске, сећаоа и 

ппажаоа; 
• цруа на разлишиуим ппдлпгама и фпрмауима папира;  
• кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама; 
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преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад уз ппмпћ ушиуељице/ушиуеља. 

Куцнуп је шас 
 

 
Математика 

• шиуа и запище време са шаспвника; 
• кприсуи јединице за време у једнпсуавним сиууацијама. 

Свет пкп нас 

• пдреди време ппмпћу шаспвника и календара кприсуећи временскепдреднице: сау, 
дан, седмицу, месец, гпдину; 

• сарађује са другима у групи на заједнишким акуивнпсуима. 

Српски језик 

• разуме пплакп и јаснп изгпвпрена једнпсуавна пиуаоа и инфпрмације везане за 
свакпдневне акуивнпсуи;  

• разуме и кприсуи предвиђени лексишки фпнд; 
• пбликујe усмену ппруку служећи се пдгпварајућим решима. 

Ликпвна култура 

• изрази, пдабраним мауеријалпм и уехникама свпје емпције, мащуу, сећаоа и замисли; 
• преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад. 

Музишка култура 

• oбјасни свпјим решима ууиске п слущанпм делу, пспбине упна, дпживљај прегласне музике 
и оенпг ууицаја на уелп; 

• преппзна музишку уему или каракуерисуишни мпуив кпји се ппнављау слущанпм 
делу; 

пева пп слуху песме разлишиупг садржаја распплпжеоа. 

 5 

Замислићу – саградићу 
 

 
Српски језик  

 прпнађе инфпрмације експлициунп изнеуе у уексуу; 

 шиуа гласнп, правилнп и са разумеваоем; 

 спаја вище решеница у краћу целину. 

Maтематика 

 изрази дужину у разлишиуим јединицама за мереое дужине; 

 измери дужину дужи и нацруа дуж дауе дужине; 
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 пдреди пбим гепмеуријске фигуре. 

Ликпвна култура 

 преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад; 

 препбликује, сам или у сарадои са другима, уппуребне предмеуе меоајући им намену; 

 кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама. 

Свет пкп нас 

 исуезаоем, савијаоем и сабијаоем пдреди свпјсува мауеријала; 

 пдабере мауеријале кпји свпјим свпјсувима највище пдгпварајууппуреби предмеуа; 
 прпнађе нпву намену кприщћеним предмеуима. 

Грађанскп васпитаое 

 сарађује и преузима разлишиуе улпге у групи; 

 са другим ушеницима извпди и дпкуменуује једнпсуавну акцију. 
Екплпщки базар 
 

 
Српски језик  

• ушесувује у разгпвпру и пажљивп слуща сагпвпрника; 
• прпнађе инфпрмације експлициунп изнеуе у једнпсуавнпм уексуу(линеарнпм и 

нелинеарнпм); 
• примеоује пснпвна правпписна правила. 

Ликпвна култура 
• цруа на разлишиуим ппдлпгама и фпрмауима папира; 
• кприсуи једнпсуавне инфпрмације и пдабрана ликпвна дела кап ппдсуицај за суваралашки 

рад; 
• кприсуи мауеријал и прибпр у складу са инсурукцијама. 

Математика 
• изрази пдређену суму нпвца прекп разлишиуих аппена. 

Свет пкп нас 
• прпнађе нпву намену кприщћеним предмеуима. 

Грађанскп васпитаое 
• сарађује и преузима разлишиуе улпге у групи; 
• дппринпси прпмпцији акције и вреднује је. 
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Јединствена кплекција 
лишних грбпва 
 

 Свет пкп нас 

• преппзна грб Републике Србије и примеренп се ппнаща према симбплима; 

• ппнаща се уакп да уважава разлишиупсуи других људи. 

Српски језик  

• прпнађе инфпрмације експлициунп изнеуе у једнпсуавнпм уексуу(линеарнпм и 

нелинеарнпм); 

• правилнп уппуреби великп слпвп; 

• примеоује пснпвна правпписна правила. 

Математика  

• прикаже маои брпј ппдауака у уаблици. 

Ликпвна култура 

• преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад; 

• ппвезује умеунишкп занимаое и пдгпварајуће прпдукуе. 

Грађанскп васпитаое 

 сарађује и преузима разлишиуе улпге у групи. 

  4 

Кищпмер и плује 
 

 Свет пкп нас 

• прпнађе нпву намену кприщћеним предмеуима; 

• безбеднп ппсуупа пре и упкпм временских неппгпда; 

• изведе једнпсуавне пгледе прауећи упуусува. 

Математика  

• изрази дужину у разлишиуим јединицама за мереоедужине; 

• прикаже маои брпј ппдауака суубишасуим дијагрампм. 

Српски језик  

• кприсуи разлишиуе пблике усменпг и писменпг изражаваоа: препришаваое, пришаое, 

пписиваое; 

• ушесувује у разгпвпру и пажљивп слуща сагпвпрника; 

• прпнађе инфпрмације експлициунп изнеуе у једнпсуавнпм уексуу (линеарнпм и 

нелинеарнпм); 

• примеоује пснпвна правпписна правила. 
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Ликпвна култура 

• преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад; 

• препбликује, сампсуалнп или у сарадои са другима, мауеријале и предмеуе за рециклажу; 

• кприсуи мауеријал и прибпр на безбедан и пдгпвпран нашин. 

Грађанскп васпитаое 

• сарађује и преузима разлишиуе улпге у групи; 

• ушесувује у изради плана једнпсуавне акције; 

• са другим ушеницима извпди и дпкуменуује једнпсуавну акцију; 

дппринпси прпмпцији акције. 

Ризница биљнпг блага 
 

 Свет пкп нас 

• разврсуа биљке из пкружеоа на пснпву изгледа лисуа и суабла; 

• преппзна примере ппвезанпсуи живих бића са услпвима за живпу;  

• ппвеже резулуауе рада са улпженим урудпм. 

Српски језик  

• кприсуи разлишиуе пблике усменпг и писменпг изражаваоа:  

• ушесувује у разгпвпру и пажљивп слуща сагпвпрника; 

• прпнађе инфпрмације експлициунп изнеуе у једнпсуавнпм уексуу (линеарнпм и 

нелинеарнпм); 

• примеоује пснпвна правпписна правила. 

Грађанскп васпитаое 

• сарађује и преузима разлишиуе улпге у групи; 

• ушесувује у изради плана једнпсуавне акције; 

• са другим ушеницима извпди и дпкуменуује једнпсуавну акцију; 

• дппринпси прпмпцији акције; 

• на једнпсуаван нашин вреднује изведену акцију. 

Ликпвна култура 

преведе једнпсуавне ппјмпве и инфпрмације у ликпвни рад. 

  4 
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Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у ПРАВИЛНИКУ П ПРПГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕОА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА  ("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 16/2018 и 3/2019) 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, 
да уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске бащуине.  

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

ЈЕЗИК:                          
ГРАМАТИКА 
                                        
ПРАВППИС 

 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће 
биуи у суаоу да : 

 разликује власуиуе и заједнишке 

именице ; 

 упшава рпд и брпј именица ; 

 разликује глагпле кпји пзнашавају 

радоу, суаое и збиваое ; 

 упшава глагплске пблике кпјима 

се пзнашава садащопсу, 

прпщлпсу и будућнпсу, кап и да 

разликује лице и брпј глагпла ; 

 пдређује ппуврдни и пдришни 

1СЈ. 1.3.1. пище писаним слпвима ћирилице 
1СЈ. 1.3.2. уме да се ппупище 
1СЈ. 1.3.3. ппшиое решеницу великим слпвпм, заврщава је 
пдгпварајућим инуерпункцијским знакпм 
1СЈ. 1.3.4. уппуребљава великп слпвп приликпм писаоа лишних 
имена, назива месуа (једнпшланих), назива щкпле 
1СЈ. 1.4.1. преппзнаје врсуе реши (именице, заменице, придеве, 
брпјеве и глагпле) 1СЈ. 1.4.2. преппзнаје грамауишке кауегприје 
прпменљивих реши (рпд и брпј заједнишких именица) и глагплскп 
време (презену, перфекау и фууур)  
1СЈ. 1.4.3. преппзнаје врсуе решеница пп кпмуникауивнпј функцији 
(пбавещуајне, упиуне, узвишне, заппведне) и пп 
ппуврднпсуи/пдришнпсуи (ппуврдне и пдришне) 
1СЈ. 1.4.4. преппзнаје анупнимију 

Грамауишки и 
правпписни садржајииз 
2. разреда. 
 
 
 
 
прирпда и друщув., 
музишка кулуура, 
ликпвна кулуура 

мауемауика 
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пблик глагпла ; 

 уме да разликује  пписне и 

присвпјне придеве и пдређује 

оихпв рпд и брпј ; 

 схвауа ппјам  решенице ; 

 разликује решенице пп знашеоу и 

пблику ; 

 упшава главне делпве решенице и 

реши кпје пзнашавају месуп, 

време и нашин врщеоа радое ; 

 упшава управни гпвпр у уексуу ; 

 упшава умаоене и увећане реши, 

реши исупг пблика а разлишиупг 

знашеоа, кап и реши разлишиупг 

пблика а исупг или слишнпг 

знашеоа ; 

 правилнп уппуребљава великп 

слпвп у писаоу вищешланих 

гепграфских имена, празника, 

наслпва коига, шаспписа и 

нпвина, назива улица ; 

 правилнп пище даууме, кап и 

брпјеве слпвима ; 

 правилнп пище решцу не уз глагпле, 

придеве и именице ; 

 правилнп уппуребљава решцу ли у 

писаоу ; 

 правилнп пище и уппуребљава 

сугласник  ј у решима између 

сампгласника и – п / п – и ; 

 правилнп уппуребљава скраћенице 

1СЈ. 1.4.5. ппзнаје знашеоа реши и фразеплпгизама кпји се 
уппуребљавају у 
свакпдневнпј кпмуникацији (у кући, щкпли и сл.) 
1СЈ.2.3.1. зна и кпристи пба писма (ћирилицу и лауиницу) 
1СЈ.2.3.2. уппуребљава великп слпвп приликпм писаоа имена 
држава и месуа и оихпвих суанпвника; кприсуи навпднике при 
навпђеоу ууђих реши; правилнп пище присвпјне придеве {-пв/-ев/-
ии, -ски/-шки/-щки)\ правилнп мище гласпве ћ, ш, ђ, Ц; правилнп пище 
сугласник ј у инуервпкалскпј ппзицији; правилнп пище решцу л_и и 
решцу не; уппуребљава запеуу при набрајаоу 
1СЈ.2.4.1. пдређује врсуе реши (именице, заменице, придеве, брпјеве 
и глагпле) 
 1СЈ.2.4.2. преппзнаје ппдврсуе реши (власуиуе и заједнишке 
именице; пписне, присвпјне и градивне придеве; лишне заменице; 
пснпвне и редне брпјеве) 
 1СЈ.2.4.4. преппзнаје грамауишке кауегприје глагпла (лице, брпј и 
рпд) и уме да пребаци глагпле из једнпг глагплскпг времена у другп 1 
1СЈ.2.4.5. преппзнаје субјекау и глагплски предикау 
1СЈ.2.4.6. пдређујс врсуе решеница пп кпмуникауивнпј функцији 
(пбавещуајне, упиуне, узвишне, заппведне) и пп 
ппуврднпсуи/пдришнпсуи (ппуврдне и пдришне) 
1СЈ.2.4.7. сасуавља решенице разлишиуе пп кпмуникауивнпј функцији 
и пблику 
1СЈ.2.4.8. преппзнаје синпнимију 
1СЈ.2.4.9. ппзнаје знашеоа реши и фразеплпгизама кпји се јављају у 
щкплским уексупвима (у учбеницима, коигама из лекуире и сл.) и 
правилнп их уппуребљава 
1СЈ.3.4.1. именује врсуе и ппдврсуе реши (власуиуе и заједнишке 
именице; пписне, присвпјне ; лишне заменице;  глагпле)  
1СЈ.3.4.2. уме да прпмени пблик прпменљивих реши према задаупм 
криуеријуму: заједнишких именица према брпју, а глагпла, придева  
према рпду и брпју  
1СЈ.3.4.3. преппзнаје прави пбјекау (у акузауиву) и прилпщке 
пдредбе за време, месуп и нашин 
1СЈ.3.4.4. пдређује знашеоа неппзнауих реши и фразеплпгизама на 
пснпву сиууације и уексуа/кпнуексуа у кпјем су уппуребљени 
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уипа : бр., уш., стр., гпд. и 

скраћенице за меру ; 

 ппзнаје азбушни и абецедни 
редпслед слпва,упшава прпмене у 
спискпвима ушеника и слишнп; 

 правилнп изгпвара гласпве ш, ћ, ч, ђ 

и х ; 

 зна да правилнп  инупнаципнп 

ппдеси глас у изгпвпру пбавещуајне, 

упиуне, узвишне и заппведне 

решенице, кап и изгпвпру ппуврднпг 

и пдришнпг пблика решенице. 

упшава решенишни акценау и знашај 
брзине и паузе у гпвпру. 

1СЈ.3.4.5. уппуребљава реши у пснпвнпм и 
пренесенпм/фигурауивнпм знашеоу 

 

КОИЖЕВНПСТ 
 ЛИРИКА 
 ЕПИКА 
ДРАМА 

 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће 
биуи у суаоу да : 

 уме да шиуа наглас и у себи, уумаши 
уексу са саппщуаваоем лишнпг 
дпживљаја и првих ууисака ; 

 уумаши ппсуупке коижевних ликпва 
и изнпси лишни суав ; 

 пукрива и слпбпднп пбразлаже 
ппруку коижевнп умеунишкпг уексуа 
; 

 упшава и дпказује ппвезанпсу 
кпмппзицијских делпва уексуа ; 

 свпје суавпве дпказује 
ппјединпсуима из уексуа ; 

 преппзнаје и именује коижевне 
ппјмпве у лирици : риуам, 
наглащени и ненаглащени слпг, 
риму, ппређеое ; 

 разликује пбележја ппрпдишних 
нарпдних лирских песама, щаљивих 
и рпдпљубивих песама ; 

1СЈ. 1.2.1. влада пснпвнпм уехникпм шиуаоа ћирилишкпг и лауинишкпг 
уексуа 
1СЈ. 1.2.2. пдгпвара на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, 
прпналазећи инфпрмације експлициунп исказане уједнпј решеници, 
пасусу, или у једнпсуавнпј уабели (кп, щуа, где, када, кпликп и сл.) 
1СЈ. 1.2.3. преппзнаје да ли је уражена инфпрмација, кпја мпже да 
буде исказана на разлишиуе нашине (синпнимија, парафраза), 
садржана у уексуу 
1СЈ. 1.2.4. ппзнаје и кприсуи пснпвне делпве уексуа и коиге (наслпв, 
пасус, име ауупра; садржај, решник) 
1СЈ. 1.2.5. пдређује пснпвну уему уексуа 
1СЈ. 1.2.6. разуме дпслпвнп знашеое уексуа 
1СЈ.1.2.7. разликује коижевнпумеунишки пд инфпрмауивнпг уексуа 
1СЈ. 1.2.8. прпцеоује садржај уексуа на пснпву задаупг криуеријума: 
да ли му се дппада, да ли му је занимљив; да ли ппсупји слишнпсу 
између ликпва и еиууација из уексуа и пспба и сиууација кпје су му 
ппзнауе; издваја реши кпје су му неппзнауе 
1СЈ. 1.5.1. преппзнаје коижевне рпдпве на пснпву фпрмалних пдлика 
ппезије, прпзе и драме 
1СЈ.1.5.2. преппзнаје коижевне врсуе (бајку и басну) 
1СЈ. 1.5.3. пдређује главни дпгађај и ликпве (кпји су нпсипци радое) у 

Садржаји из 
коижевнпсуи пбрађени 
у 2. разреду. 
 
 
 
прирпда и друщувп, 
музишка кулуура, 
ликпвна кулуура 

 

71 



71 
 

 пукриваое фабулу уексуа ; 

 упшава изглед коижевнпг лика ; 

 упшава пднпсе међу ликпвима ; 

 преппзнаје и разликује нарпдне и 
ауупрске бајке ; 

 упшава радоу у драми, кап и развпј 
драмскпг сукпба ; 

 разликује ппјмпве драмски лик и 
глумац. 

• Ушеник ппказује да је разумеп 
једнпсуаван уексу уакп щуп уме да: 
пдреди уему, изабере пдгпварајући 
наслпв, пбјасни ппсуупке ликпва, 
усппсуави једнпсуаван хрпнплпщки ред 
дпгађаја. 
• Ушеник уме да преппзна бајку кап 
коижевну врсуу на пснпву 
каракуерисуишних ликпва, 
предмеуа и сиууација, усуаљенпг 
ппшеука (Бип једнпм један...). 
• Ушеник уме да преппзна бајку и басну 
кап коижевне врсуе на пснпву пписа 
оихпвих пснпвних пдлика. 
• Ушеник уме да преппзна басну кап 
коижевну врсуу на пснпву басне у 
целини, ппнуђенпг пдлпмка или 
препришане басне. 
• Ушеник уме да преппзна пспбине 
ликпва живпуиоа из басне и ппвеже их 
са пспбинама људи. 
• Ушеник уме да преппзна крауке прпзне 
врсуе нарпдне коижевнпсуи 
(ппслпвица, загпнеука, пиуалица, 
ређалица) 
• Ушеник уме да преппзна целину у 
песми (суих, сурпфа). 

коижевнпумеунишкпм уексуу 
1СЈ. 1.5.4. пдређује време и месуп дещаваоа радое у 
коижевнпумеунишкпм уексуу 
1СЈ.2.2.1. шиуа уексу прирпднп, ппщуујући инупнацију решенице/суиха; 
уме да пдреди на кпм месуу у уексуу је пауза, месуп лпгишкпг 
акценуа; кпји деп уексуа уреба прпшиуауи брже, а кпји спприје 
 
 
1СЈ.2.2.2. извпди једнпсуавне закљушке у вези са уексупм, 
анализирајући и пбједиоујући инфпрмације исказане у разлишиуим 
делпвима уексуа (у разлишиуим решеницама, пасусима, ппљима 
уабеле) 
1СЈ.2.2.3. раздваја биуне пд небиуних инфпрмација; пдређује след 
дпгађаја у уексуу 
1СЈ.2.2.4. усппсуавља везу између инфпрмација исказаних у 
линеарнпм и нелинеарнпм уексуу (нпр. прпналази деп/деуаљ кпји је 
приказан на 
илусурацији, у уабели, или на дијаграму) 
1СЈ.2.2.5. пдређује пснпвни смисап уексуа и оегпву намену 
1СЈ.2.2.6. преппзнаје фигурауивнп знашеое у уексуу 
1СЈ.2.2.7. извпди једнпсуавне закљушке на пснпву уексуа (предвиђа 
даљи упк радое, пбјащоава расплеу, упшава међуспбну ппвезанпсу 
дпгађаја, на пснпву ппсуупака јунака/акуера закљушује п оихпвим 
пспбинама, псећаоима, намерама и сл.) 
1СЈ.2.2.8. изнпси свпј суав п садржају уексуа и пбразлаже защуп му се 
дппада/не дппада, збпг шега му је занимљив/незанимљив; да ли се 
слаже/не слаже са ппсуупцима ликпва 
1СЈ.2.2.9. издваја делпве уексуа кпји су му нејасни 
1 СЈ.2.2.10. вреднује примеренпсу илусурација кпје прауе уексу; 
навпди разлпге за избпр пдређене илусурације 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску пд епске песме 
1СЈ.2.5.2. пдређује фплклпрне фпрме (крауке нарпдне умпувприне - 
ппслпвице, загпнеуке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. преппзнаје риму, суих и сурпфу у лирскпј песми 
1СЈ.2.5.4. пдређује каракуерисуишне пспбине, псећаоа, изглед и 
ппсуупке ликпва; и пднпсе међу ликпвима у коижевнпумеунишкпм 
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• Ушеник уме да преппзна пспбине и 
псећаоа ликпва у даупј бајци или басни 
(лукави, ппасни, ппрезни, сналажљиви, 
мудри...) и пдреди оихпве пднпсе.  

 преппзнаје наушнп-пппуларне и 
инфпрмауивне уексупве 

• Ушеник предвиђа исхпд дпгађаја, 
пбјащоава ппсуупке ликпва и упшава 

узрпшнп-ппследишне везе међу 
дпгађајима у слпженпм уексуу. 

уексуу 
1СЈ.2.5.5. упшава везе међу дпгађајима (нпр. пдређује редпслед 
дпгађаја у коижевнпумеунишкпм уексуу) 
1СЈ.2.5.6. разликује приппведаое пд пписиваоа и дијалпга 
1СЈ.2.5.7. разуме фигурауивну уппуребу језика у 
коижевнпумеунишкпм уексуу 
1СЈ.3.2.1. извпди слпженије закљушке на пснпву уексуа, пбједиоујући 
инфпрмације из разлишиуих делпва дужег уексуа 
1СЈ.3.2.2. ппвезује и пбједиоује инфпрмације исказане разлишиуим 
симбплишки сисуемима (нпр. уексу, уабела, графишки приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује разлишиуа гледищуа засуупљена у 
инфпрмауивнпм уексуу (нпр. мищљеое ауупра уексуа \>х. мищљеоа 
ушесника у дпгађају) 
1СЈ.3.2.4. извпди слпженије закљушке на пснпву уексуа и издваја 
делпве уексуа кпји их ппукрепљују; резимира нарауивни уексу 
1СЈ.3.2.5. предсуавља уексу у пдгпварајућпј нелинеарнпј фпрми 
(унпси ппдауке из уексуа у дауу уабелу или дијаграм) 
1СЈ.3.2.6. прпцеоује сврху инфпрмауивнпг уексуа у пднпсу на 
предвиђену намену (нпр. кпји пд два уексуа бпље пписује дауу 
слику, да ли је упуусувп за (ппзнауу) игру ппупунп и сл.) 
1СЈ.3.2.7. пбјащоава и вреднује дпгађаје и ппсуупке ликпва у уексуу 
(нпр. Пбјащоава защуп је лик ппсуупип на пдређен нашин, или 
вреднује крај прише у пднпсу на свпја предвиђаоа упкпм шиуаоа 
уексуа, или изнпси свпј суав п дпгађајима из уексуа) 
1СЈ.3.5.1. уумаши пспбине, ппнащаое и ппсуупке ликпва ппзивајући 
се на уексу    
  1СЈ.3.5.2. упшава узрпшнп-ппследишне везе међу дпгађајима у уексуу 
1СЈ.3.5.3. уумаши идеје у коижевнпумеунишкпм уексуу, аргуменуује их 
ппзивајући се на уексу 

 
ЈЕЗИЧКА  
КУЛТУРА:  
пснпвни  
пблици 
 усменпг и 
 писменпг  

Исхпди 

 препришава садржину уексупва, 
играних и анимираних филмпва, 
ппзприщних предсуава, радијских и 
ТВ емисија за децу пп заједнишкпм и 
индивидуалнпм плану ; 

Стандарди 
 
1СЈ.0.1 . 1 .  ппзнаје пснпвна нашела впђеоа разгпвпра: уме да заппшне 
разгпвпр, ушесувује у оему и пкпнша га; пажљивп слуща свпје 
сагпвпрнике 
1СЈ.0.1.2. кприсуи фпрме ушуивпг пбраћаоа 

Знаоа и искусува кпја 
су ушеници суекли у 
пквиру језишке кулууре 
у 1. и 2. разреду. 
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изражаваоа 
 

 приша п дпживљајима и дпгађајима 
(суварним и измищљеним), према 
даупј слици, задауим решима и 
даупм ппшеуку ; 

 пписује људе : сппљащоа пбележја 
пспбе (ппруреу), каракуерне цруе и 
ппнащаое у кпнкреуним живпуним 
пкплнпсуима ; 

 ппсмаура и пписује прирпду ; 

 сажеуп извещуава п себи 
(ауупбипграфија) ; 

 пище пп  дикуауу са дппуоаваоем, 
избпрни, кпнурплни ; 

 схвауа грађеое реши – фпрмира 
ппрпдице реши ; 

 изналази синпниме и анупниме ; 

 упшава семануишке функције акценуа 
; 

 кприсуи реши суандарднпг српскпг 
језика уз щуп маое кприщћеое 
ууђица и некоижевних реши ; 

 пище писмени сасуав уз ппщупваое 
правпписних правила ; 

 прпщирује решеницу унпщеоем 
лишнпг упна ; 

 изражајнп казује напамеу наушене 
лирске, епске и драмске уексупве ; 

 ушесувује у реализацији гпвпрних 
улпга у драмскпј радои ; 

 правилнп се служи решникпм и 
енциклппедијама за децу ; 

 зна да  загпнеуа и пдгпнеуа, 
сасуавља и рещава ребусе и 
укрщуене реши ; 

 уме да  слуща сагпвпрника ; 

 правилнп  пище писма, шесуиуке и 

1СЈ.П.1.3. казујеуексу прирпднп, ппщуујући инупнацију 
решенице/суиха, без узв.„певущеоа" или „скандираоа" 
1СЈ.П.Ј.4. уме да преприша изабрани нарауивни или краћи 
инфпрмауивни уексу на пснпву преухпдне израде плана уексуа и 
издвајаоа знашајних делпва или занимљивих деуаља 
1СЈ.0.1.5. уме сампсуалнп (свпјим решима) да пписује и да приша на 
задауу уему: држи се уеме, јаснп сурукуурира казиваое (увпдни, 
средищои и заврщни деп казиваоа), дпбрп расппређујући пснпвну 
инфпрмацију и дпдауне инфпрмације 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив нашин да ппшне и заврщи свпје пришаое 
1СЈ.0.1.7. уме у крауким цруама да пбразлпжи неку свпју идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да пдбрани свпју уврдоу или суав 
1СЈ.1.3.5. пище крауким ппупуним решеницама једнпсуавне сурукууре 
1СЈ. 1.3.6. издваја наслпв, углавнпм се држи уеме 
1СЈ. 1.3.7. препришава крауак једнпсуаван уексу (дп 400 реши) 
1СЈ.1.3.8. кприсуи скрпман фпнд реши (у пднпсу на узрасу); правилнп 
их уппуребљава 
1СЈ. 1.3.9. пище крауку ппруку (п упме куда иде, защуп касни, и сл.) 
1СЈ. 1.3.10. пище шесуиуку (за Нпву гпдину, рпђендан), ппзивницу (за 
рпђенданску прпславу, забаву), разгледницу (са леупваоа, 
зимпваоа, екскурзије) 
1СЈ.2.3.3. пище јасним и ппупуним решеницама; варира језишки израз 
(ред реши у решеници, уиппве решеница, дужину решенице...) 
1 СЈ.2.3.4. држи се уеме; излагаое прганизује пкп пснпвне идеје 
уексуа кпју ппукрепљује пдгпварајућим деуаљима 
1 СЈ.2.3.5. језишки израз прилагпђава кпмуникауивнпј сиууацији 
(фпрмалнпј/нефпрмалнпј) 
1СЈ.2.3.6. сасуавља крауак нарауивни уексу 
1СЈ.2.3.7. сасуавља крауак дескрипуивни уексу 
1СЈ.2.3.8. кприсуи фпнд реши примерен узрасуу; уппуребљава 
синпниме (нпр. Да избегне ппнављаое) 
1СЈ.2.3.9. исправља свпј уексу (криуишки шиуа написанп, ппправља 
уексу и исправља грещке) 
1СЈ.2.3.10. уме да пппуни једнпсуаван пбразац са пснпвним 
ппдацима п себи (име, презиме, име рпдиуеља, гпдина рпђеоа, 
адреса, уелефпн; щкпла, разред, пдељеое) 

 
прирпда и друщувп, 
музишка кулуура, 
ликпвна кулуура 
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разгледнице. 
 

• ушеник сасуавља решенице пд реши 
кпје су дауе у пснпвнпм пблику 
(инфиниуив, нпминауив). 
• ушеник сасуавља пришу према 
некпликп задауих криуеријума (брпј 
решеница, задауе реши, смисап и 
редпслед дпгађаја). 
• ушеник уме да преппзна пдређени 
суил свакпдневне усмене и писане 
кпмуникације 
(разгпвпр, писмп, ппрука, мплба, 
пбавещуеое, ппзивница...). 

 уме да сажима  решеницу  ради 
ппјашаоа оене инфпрмауивне мпћи 
; 

 инупнаципнп ппдещава глас у 
изгпвпру ппјединих решеница 
(пбавещуајне , упиуне, узвишне и 
заппведне) или неких оихпвих 
делпва (решенишни акценау) ; 

• Ушеник кприсуи пдгпварајући суил у 
свакпдневнпј усменпј и писанпј 
кпмуникацији (разгпвпр писмп, ппрука, 
ппзивница...). 
• Ушеник уме да сасуави краћи уексу у 
кпме се функципнанп и прецизнп 
саппщуава већи брпј уражених 
инфпрмација (на пснпву  слике или 
задауих реши). 

1СЈ.2.3.1 . пище писмп (приваунп) и уме да га адресира 
1СЈ.3.3.1. пище јасним, ппупуним, дпбрп пбликпваним решеницама; 
кприсуи разнпврсне синуаксишке кпнсурукције, укљушујући и 
слпжене 
1СЈ.3.3.2. јаснп сурукуурира уексу (увпдни, средищои и заврщни деп 
уексуа); дпбрп расппређује пснпвну инфпрмацију и дпдауне 
инфпрмације унууар уексуа и пасуса 
1СЈ.3.3.3. прилагпђава језишкп-суилски израз уипу уексуа 
1СЈ.3.3.4. сасуавља крауак експпзиупрни уексу 
1СЈ.3.3.5. кприсуи бпгау фпнд реши (у пднпсу на узрасу) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм узрасуу је да псппспби ушеника да на суранпм језику кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм и писанпм 

пблику п уемама из оегпвпг неппсреднпг пкружеоа. 
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Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ЗАДАЦИ НА НИВПУ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

What’s your 
name? 

Разумеваое гпвпра 
Ушеник уреба да:  
- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) 
у гпвпрнпм ланцу, акценау, риуам и инупнацију 
- разуме крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје 
шује уживп, или са аудип-визуелних записа 
- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке 
у вези са лишним искусувпм и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на 
игру, заппвесу, упуусувп иуд.). 
 
Разумеваое писанпг текста 
Ушеник уреба да: 
- преппзнаје слпва, написане реши и решенице кпје је усменп већ 
усвпјип и ппщуује правпписне знаке приликпм шиуаоа 
- разуме пснпвна знашеоа крауких писаних и илусурпваних 
уексупва п ппзнауим уемама. 
 
Усменп изражаваое 
Ушеник уреба да: 
- разгпвеунп изгпвара гласпве, акценуује реши, ппщуује риуам и 
инупнацију 
- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп 
и уз насуавникпву ппмпћ  
- пписује у некпликп решеница ппзнауу радоу или сиууацију, 
кприсуећи усвпјене реши и решенишне мпделе. 
 
Интеракција 
Ушеник уреба да: 
- са сагпвпрницима размеоује некпликп пснпвних исказа у вези 

ПСТ.1.1.7. 
ПСТ.1.1.8. 
ПСТ.1.1.10.  
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.2.1.2. 
ПСТ.2.1.8 

Српски језик, Прирпда и друщувп  4 

Families ПСТ.1.1.10. 
ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. 
ПСТ.1.3.1. 

Српски језик, Прирпда и друщувп , 
Грађанскп васпиуаое 

8 

Countries ПСТ.1.1.10. 
ПСТ.1.1.19.  
ПСТ.1.1.20.   
ПСТ.1.3.2. 
ПСТ.2.1.6. 
ПСТ.2.1.20. 
ПСТ.2.3.7. 

Српски језик, Прирпда и друщувп 9 

Favourites ПСТ.1.1.9.  
ПСТ.1.1.10  
ПСТ.1.1.11.  
ПСТ.1.1.12.  
ПСТ.1.1.13.  
ПСТ.2.1.22. 

Српски језик, Прирпда и друщувп 8 

Pets ПСТ.1.1.11  
ПСТ.1.1.12.  
ПСТ.1.1.13.  
ПСТ.1.1.20.  
ПСТ.1.3.1..  
ПСТ.2.1.15.  

Српски језик, Прирпда и друщувп 9 
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са кпнкреунпм сиууацијпм  
- размеоује инфпрмације п хрпнплпщкпм и меуепрплпщкпм 
времену 
- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи, иуд.) 
- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи 
разјащоеоа. 
 
Писменп изражаваое 
Ушеник уреба да: 
- ппщуујући правппис преписује, дппуоава и пище реши и краће 
решенице у вези са ппзнауим писаним уексупм или визуелним 
ппдсуицајем. 
- пище свпје лишне ппдауке (име, презиме и адресу) 
- прави спискпве са разлишиуим наменама (куппвина, прпслава 
рпђендана, пбавезе у упку дана...) 
- дппуоава шесуиуку. 
 
Знаоа п језику4 
- преппзнаје пснпвне грамауишке елеменуе 
- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне 
сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи) 
- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у 
језишким акуивнпсуима. 
 

ПСТ.2.1.20. 

Rooms ПСТ.1.1.11.  
ПСТ.1.1.12.  
ПСТ.1.1.13.  
ПСТ.2.1.14 

Српски језик, Прирпда и друщувп 
 

8 

Free Time ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.1.13. ПСТ.1.1.15. 
ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.3.5. 
ПСТ.1.3.1. ПСТ.2.1.14. 
ПСТ.2.1.20. ПСТ.2.1.22 
ПСТ.2.3.4.. ПСТ.2.3.8. 

 9 

Food ПСТ.1.1.14. ПСТ.1.1.20. 
ПСТ.1.3.1 ПСТ.2.1.16. 
ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.3.1 

 8 

Summer Fun ПСТ.1.1.17. ПСТ.1.1.12. 
ПСТ.1.3.1. ПСТ.2.1.7. 
ПСТ.2.1.15. 

 9 

 

Наппмена 

Следећи суандарди су присууни на гпупвп свим шаспвима и зауп нису наведени у кплпни Суандарди: 
ПСТ.1.1.1., ПСТ.1.1.2., ПСТ.1.1.3., ПСТ.1.1.4., ПСТ.1.1.5., ПСТ.1.1.7., ПСТ.1.1.8., ПСТ.1.1.9., ПСТ.1.1.10., ПСТ.1.1.11.,ПСТ.1.1.16. 
 
ПСТ.1.2.1., ПСТ.1.2.2., ПСТ.1.2.3., ПСТ.1.2.4. 
 
ПСТ.2.1.1., ПСТ.2.1.2. , ПСТ.2.1.7. ,ПСТ.2.1.8., ПСТ.2.2.1., ПСТ.2.2.2., ПСТ.2.2.3., ПСТ.2.2.4., 
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МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и 
друщуву; да псппспби ушенике за примену усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, за успещнп насуављаое 
мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм 
развиуку лишнпсуи ушеника. 

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

БЛПК  
БРПЈЕВА ДП  
1000 

Ушеник уме да: 
- брпји дп хиљаду; 
- шиуа и запище брпј; 
- напище брпј кап збир прпизвпда декадне јединице и 
једнпцифренпг брпја (на пример, ппнуђен је заппшеу 
пример пп кпме ушеник заврщава задауак, али се 0 не 
ппјављује кап цифра); 
- уппреди брпјеве (на пример: ређа их пп велишини, 
преппзна графишки приказ оихпвпг расуућег или 
ппадајућег редпследа, дау сликпм). 
- цифрама запище брпј кпји је дау решима и када брпј 
садржи 0 – разуме ппзицију 0 у запису брпја; 
 
- запище брпј кап збир прпизвпда декадне јединице и 
једнпцифренпг брпја и када брпј садржи 0; 
-пдреди и запище брпј пп дауим једнпсуавним захуевима 
(кпмбинпваое два захуева; захуеви су, на пример, парнпсу 
брпја и кпмбинација разлишиуих цифара или слишнп; 
ппнуђен мпдел...); 
- уппреди брпјеве кприсуећи симбпле>, <; 
- пдреди преухпдник и следбеник и кприсуи уе уермине; 
- у даупм брпју пдреди месну вреднпсу цифре; 

СТАНДАРДИ 
1МА. 1 . 1 . 1 .  зна да прпшиуа и запище дауи брпј, 
уме да уппреди брпјеве пп велишини ида 
прикаже брпј на даупј брпјевнпј пплуправпј  
1МА. 1 . 1 .2 .  рашуна вреднпсу брпјевнпг израза 
са највище две пперације сабираоа и 
пдузимаоа у пк виру прве хиљаде  
1МА. 1.1.3. мнпжи и дели без псуаука 
(урпцифрене брпјеве једнпцифреним) у пквиру  
прве хиљаде  
1МА. 1.1.4. уме да на пснпву уексуа правилнп 
ппсуави израз са једнпм рашунскпм 
пперацијпм 1МА.  
1МА.1.1.5. уме да рещава једнпсуавне једнашине 
у пквиру прве хиљаде 
1МА. 1.3.1. уме да прпшиуа и фпрмалнп запище 
разлпмак   — (л < 10) и преппзна оегпв графишки 
приказ  
1МА. 1.3.2. уме да израшуна пплпвину, шеувруину 
и десеуину неке целине 
1МА.2.1.1 .    уме  да   примени   свпјсува   
прирпдних   брпјева   (паран,   неиаран.   највећи, 

Садржаји п прирпдним 
брпјевима дп 100,кпји 
су пбрађени у 1. и 2. 
разреду. 
 
српски језик 
ликпвна кулуура 
прирпда и друщувп 
музишка кулуура 

 

138 
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- рашуна без прелаза у пквиру прве супуине;  
-псппспбљен је да: 
 1) изврщи шеуири пснпвне рашунске пперације, 
2) рещи једнпсуавне једнашине 
– неппзнау сабирак, шинилац, умаоеник, дељеник, 
3) израшуна изразе са две рашунске пперације. 
-изврщи рууинска рашунаоа (сабираое, пдузимаое, 
мнпжеое) са брпјевима 
прве хиљаде, укљушујући и рашун са прелазпм; 
- израшуна изразе са две рашунске пперације исупг 
приприуеуа; 
- запище изразе на пснпву захуева: „смаоиуи за...“, 
„увећауи за...“, „упликп пууа веће“, „упликп пууа маое“; 
- примени правилп п прпмени збира у зависнпсуи пд 
прпмене једнпг сабирка; 
- примени закпн кпмууације у једнпсуавнпј сиууацији 
(рашун без прелаза). 
- насуави низ брпјева на пснпву једнпсуавнпг правила. 
- у датпм брпју пдреди месне вреднпсти цифара и 
манипулище тим цифрама (на пример, замеоује места 
или уппређује цифре или слишнп...). 
- запище брпј ппщтујући истпвременп вище критеријума, 
највище три (захтеви у једнпм задатку мпгу да буду, на 
пример, разлишите цифре или 0 укљушена у запис брпја 
или најмаоиили највећи брпј и слишнп...); 
- израшуна изразе са две рашунске пперације разлишитпг 
припритета; 
- кпристи заграде у изразима са две рашунске пперације 
разлишитпг припритета – зна да заграде меоају 
припритет рашунских пперација(једнпставан рашун); 
- рещи једнпставне једнашине у скупу брпјева дп 1000 
(шетири пснпвне рашунске пперације, рашун са прелазпм); 
- примени правилп п сталнпсти збира и закпн аспцијације; 
- на пснпву слпженијег текста ппстави и/или израшуна 
израз са две пперације разлишитпг припритета; 
- на пснпву слпженијег текста ппстави и рещи једнашину 

најмаои, преухпдни, следећи брпј) и разуме 
декадни брпјни сисуем  
1МА.2.1.2. уме да пдреди десеуицу. супуину и 
хиљаду најближу даупм брпју  
1МА.2.1.3. сабира и пдузима, рашуна вреднпсу 
израза  
I МА.2.1.4. рашуна вреднпсу израза с највище две 
пперације  
1 МА.2.1.5. уме да рещава једнашине 
1МА.2.3.1.  уме да преппзна разлпмак —ф< 10, 
а < /?,) када је графишки приказан на фигури 
ппдељенпј на I? делпва  
1МА.2.3.2. уме да израшуна /;-уи деп н еке 
целине и пбрнууп, уппређује разлпмке  пблика 
— (л <10) п 
1МА.3.1.1.  уме да примени свпјсува 
прирпдних брпјева у рещаваоу прпблемских  
задауака 
1 МА.3.1.2. зна свпјсува пперација сабираоа и 
пдузимаоа и уме да их примени.  
1МА.3.1.3. уме да израшуна брпјевну вреднпсу 
израза са вище пперација, ппщуујући приприуеу 
1 МА.3.1.4. уме да рещава слпженије прпблемске 
задауке дауе у уексууалнпј фпрми  
1МА.3.1.5. уме да пдреди рещеоа неједнашине 
са једнпм пперацијпм 
1МА.3.3.1. уме да прпшиуа, фпрмалнп запище и 
графишки прикаже разлпмак а/b 
b< 10, а<b) 
1 МА.3.3.2. зна да израшуна деп — (/? < 10, а < 1т) 
неке целине и кприсуи уп у задацима 
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са једнпм пперацијпм; 
 
- примени пснпвне пспбине рашунских пперација (на 
пример, сталнпст разлике, закпн дистрибуције); 
- запище брпј акп су дауе месне вреднпсуи у слпженијем 
уексуу,ппщуујући исупвременп вище захуева и/или 
рещавајући задауак у вищекпрака; 
- класификује брпјеве у пдгпварајућу супуину; 
- ппсуави и/или израшуна изразе са највище ури рашунске 
пперације разлишиупг приприуеуа; 
- рещи слпженије једнашине, кприсуећи највище две 
пперације; 
- пукрива и примеоује правилнпсу у пблику или расппреду 
гепмеуријских фигура, симбпла и слишнп; 
- шиуа ппдауке са графикпна (на пример, дау је графишки 
приказ ппдауака у пблику суубића); 
- шиуа ппдауак из уабеле пп даупм мпделу (на пример, 
ппдаци прганизпвани у уабелу кап у игри „ппдмпрнице”, 
расппред шаспва; ппнуђен је пример из кпјег се види 
правилп пп кпме шиуа ппдауак из пдгпварајућег ппља); 
- пткрива и примеоује правила да би прпшитап и/или 
записап ппдатке табеларнп или графишки (на пример, 
табеларнп записује ппдатке дате графикпнпм; шита 
ппдатке из табеле, а није ппнуђен мпдел; прпналази 
цифре,у некпм низу пп задатпм критеријуму и слишнп). 
- кпристи дате ппдатке да би ппставип и рещип задатак 
и да би упшип правилп (на пример, ппреди ппдатке дате 
графикпнпм, ппсматра два низа брпјева и налази везу 
међу оима и слишнп); 
- закљушује пп аналпгији, пукрива и примеоује правилп у 
слпженпј сиууацији (на пример, кпдира, замеоује низ 
брпјева низпм фигура; дещифрује); 
- преппзна пплпвину и шеувруину кап деп целине, али самп 
у сиууацијама када је разлпмак дау решима или сликпм, а 
не фпрмалним мауемауишким записпм; 
-  уме да израшуна пплпвину даупг брпја када је пплпвина 
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записана решима (рашун без прелаза у пквиру прве 
супуине). 
- шиуа и запище разлпмак кап деп целине, кприсуећи 
фпрмалне записе: 
½, ¼ , 1/10 
- израшуна урећину, шеувруину и десеуину пд целпг, када је 
разлпмак записан решима, а не фпрмалнп. 
- фпрмалнп запище разлпмак кпји је приказан графишки и 
пбрнутп (пднпси се самп на разлпмке: ½, ¼, 1/10; 
- израшуна деп целпг, али самп у ситуацијама када је 
разлпмак записан решима (на пример, петина, 
щестина...); 
- преппзна већи, маои или једнак разлпмак акп су 
приказани графишки (дати сликпм). 
- запище разлпмак приказан сликпми и пбрнутп (на 
пример, 
1/3,1/8); 
- израшуна целп акп је ппзнат деп 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 
1/9; 
- запище 1/100  дату графишки; 
- шита и запище 1/10, 1/100, 1/1000 ппвезујући их са 
јединицама мере за дужину; 
- уппреди два разлпмка кприщћеоем знакпва >, <, = (при 
шему је дат запис самп разлпмака ½, ¼, 1/10; 
- у слпженпм уексууалнпм задауку израшуна целп акп је 
ппзнау један оегпв деп; 
- уппреди разлпмке кприсуећи знаке >, <, =. 

ГЕПМЕТРИЈСКИ 
 ПБЈЕКТИ И 
 ОИХПВИ 
 МЕЂУСПБНИ 

 ПДНПСИ 

Ушеник уме да: 
- преппзна и именује прав, пщуар и ууп угап, урпугап, 
правпугапник, квадрау, круг, дуж, праву и пплуправу: 
- упши и/или пребрпји разлишиуе гепмеуријске фигуре на 
једнпсуавнијим сликама (на пример, разврсуава и брпји 
разлишиуе фигуре на даупј слици и уппређује оихпв брпј; 
упшава и записује урпугап кприщћеоем уемена); 
-примени наушена правила п рашунаоу пбима акп му је 
дауа ппмпћ (слика, димензије, реалан кпнуексу); 

СТАНДАРДИ 
1МА.1.2.1. уме да именује гепмеуријске 
пбјекуе у равни (квадрау, круг, урпугап.  
правпугапник, уашка, дуж. права, пплуправа и 
угап) и упшава међуспбне пднпсе   два   
гепмеуријска   пбјекуа   у   равни   (паралелнпсу.   
нпрмалнпсу, припаднпсу) 
IМА. 1.2.2. зна јединице за мереое дужине и 
оихпве пднпсе  

Садржаји п 
гепмеуријским 
пбјекуима кпји су 
пбрађени у 1. и 2. 
разреду. 
 
српски језик 
ликпвна кулуура 
прирпда и друщувп 
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-упши и именује праву и пплуправу и пднпс у равни кпје пне 
захвауају   
-упши и цруа прав, пщуар и ууп угап, круг и кружницу ,  
израшунавају пбим правпугапника, квадрауа и урпугла.   
- упши и именује паралелне и нпрмалне праве на датпј 
(пбележенпј) слици; 
- примени директнп фпрмулу за рашунаое пбима (и када 
има самп текст, без ппнуђене слике). 
- упши (именује) и/или пребрпји гепметријске фигуре 
(дужи, праве, пплуправе, углпве, трпуглпве, квадрате, 
правпугапнике, кругпве ) на слпженијпј слици (на пример, 
датп је вище фигура истпг пблика, две фигуре шине 
трећу...); 
- упши кпјим фигурама припадају ташке на слпженим 
сликама (на пример, датп је вище фигура разлишитпг 
пблика кпје се делимишнп преклапају и у оихпвим 
пбластима су дате и пбележене ташке); 
- упши и примени правила за рашунаое пбима у слпженијпј 
ситуацији, али такп да је, ппред текста, дата и слика; 
- упши (именује) и/или пребрпји фигуре (дужи, 
праве,пплуправе,углпве, урпуглпве, квадрауе, 
правпугапнике,кругпве) на слпженим сликама (вище 
фигура разлишиупг пблика се, на пример, делимишнп 
преклапају, граде нпву фигуру, две фигуре шине урећу 
разлишиуу и слишнп). 

1МА. 1.2.3. кприсуи ппсуупак мереоа дужине 
пбјекуа, приказанпг на слици, при шему је дауа 
мерна јединица  
1. МА.2.2.1. упшава међуспбне пднпсе 
гепмеуријских пбјекауа у равни 
1 МА.2.2.2. преувара јединице за мереое дужине 
1МА.2.2.3. зна јединице за мереое ппврщине и 
оихпве пднпсе 
1МА.2.2.4. уме да израшуна пбим урпугла, 
квадрауа и правпугапника када су ппдаци  дауи 
у исуим мерним јединицама  
1МА.3.2.2. уме да израшуна пбим урпугла, 
квадрауа и правпугапника 

 

 

МЕРЕОЕ И 
 МЕРЕ 

Ушеник уме да: 
- преппзна мерне јединице за: дужину (m, cm, km, mm), 
масу (kg, g), запремину уешнпсуи ( l ), време (минуу, шас, 
дан, недеља, месец, гпдина) на пснпву кпнкреуних 
примера из живпуа; 
- у једнпсуавнијим сиууацијама прпцени расупјаоа 
(удаљенпсу) и дужине у меурима и ценуимеурима; 
- уппуреби пдгпварајућу јединицу мере за дужину у 
кпнкреуним сиууацијама (да би измерип расупјаое између 
два града, дужину плпвке, ушипнице, висину људи...); 
- пдреди пднпс између мерних јединица за дужину (на 

СТАНДАРДИ 
1МА. 1.4.1.  уме да изрази пдређену суму нпвца 
прекп разлишиуих аппена и рашуна са нпвцем у 
једнпсуавним сиууацијама  
1МА. 1.4.2. зна кпју јединицу мере да уппуреби 
за мереое задауе запремине уешнпсуи (1, d1, m1) 
IМА. 1.4.3. зна кпју јединицу мере да уппуреби 
за мереое задауе масе kg, g )  
1МА. 1.4.4. уме да шиуа једнпсуавније графикпне. 
уабеле и дијаграм^ 
IМА. 1.2.2. зна јединице за мереое дужине и 

Садржаји п мереоу и 
мерама кпји су 
пбрађени у 1. и 2. 
разреду. 
 
 
 
српски језик 
ликпвна кулуура 
прирпда и друщувп 
физишкп васпиуаое 
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пример, кпликп 1m има cm, 1km има m?); 
- у једнпсуавним сиууацујама прпцени масу у килпграмима 
и грамима; 
- пдреди пднпс између мерних јединица за време и да их 
преувара (сау, минуу). 
- преппзна нпвшане аппене дп 100 динара; 
- пребрпји и израшуна суму нпвца дауу у разлишиуим 
аппенима пд 1 дп 100 динара. 
- прпцени пднпс између цене прпизвпда и суме нпвца 
кпјпм распплаже (на пример, да ли нещуп мпже или не 
мпже да купи за нпвац кпји има); 
- зрашуна кусур у једнпсуавнпј сиууацији (на пример, дауа је 
цена и дауа је сума нпвца кпјпм распплаже). 
- претвара и уппреди мерне јединице за дужину (из маоих 
у веће или пбрнутп) у једнпставним ситуацијама; 
- пдреди и пднпс између мерниих јединица за масу и 
запремину тешнпсти (на пример, кпликп 1kg има g, 1t има 
kg, 1l има dl и 1dl има cl). 
 
- претвара и уппреди мерне јединице за дужину (из маоих 
у веће или пбрнутп) у слпженим ситуацијама – када 
задатак садржи вище захтева, на пример: 
кпмбинпваое дп три мерне јединице (km, m, dm и cm), 
претвараое мера, рашун са мерама и слишнп; 
- претвара и уппреди мерне јединице за масу, запремину 
тешнпсти и време (из маоих у веће или пбрнутп) у 
једнпставним ситуацијама. 
-рутински рашуна у реалним живптним пкплнпстима (кап 
щтп су планираое куппвине, израшунаваое кусура, 
куппваое вище прпизвпда са разлишитим ценама). 
- рашуна кпристећи истпвременп вище разлишитих 
ппдатака (на пример, у ситуацијама: щтедоа нпвца, 
пдређиваое минималнипг временскпг перипда за мпгућу 
куппвину); 
- планира куппвину у слпженијпј ситуацији (на пример, 
када рашуна суму нпвца дату у разлишитим аппенима, 

оихпве пднпсе  
1МА. 1.2.3. кприсуи ппсуупак мереоа дужине 
пбјекуа, приказанпг на слици, при шему је дауа 
мерна јединица  
1МА.2.4.1. уме да изрази пдређену суму нпвца 
прекп разлишиуих аппена и рашуна са  нпвцем у 
слпженијим сиууацијама  
1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, 
минуу, сау, дан, месец, гпдина) и уме да 
преувара  веће у  маое  и  ппреди  временске  
инуервале у једнпсуавним сиууацијама 
1 МА.2.4.3. преувара јединице за мереое 
запремине уешнпсуи из већих у маое  
1МА.2.4.4. преувара јединице за мереое масе 
из већих у маое 
1МА.2.4.5. уме да кприсуи ппдауке приказане 
графишки или уабеларнп у рещаваоу 
једнпсуавних задауака и уме графишки да 
предсуави дауе ппдауке 
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, 
минуу. сау, дан, месец, гпдина, век) и уме да 
преувара из једне јединице у другу и ппреди 
временске инуервале у слпженијим сиууацијама 
1МА.3.4.2. преувара јединице за мереое 
запремине уешнпсуи 
1МА.3.4.3. преувара јединице за мереое масе 
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израшунаваое кусура, када размеоује нпвшанице на маое 
аппене кпмбинујући са два аппена и слишнп). 
 
-преувара и уппреди мерне јединице за масу и запремину 
уешнпсуи у слпженијпј сиууацији, на пснпву слпженијег 
уексуа; 
- размеоује нпвшанице на маое аппене, кпмбинује са 3 
разлишиуа аппена у сиууацији кпја има самп једнп уашнп 
рещеое. 

 

 

ПРИРПДА И ДРУШТВП 

Циљ наставног предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 
одговоран живот у њему.  

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СВЕТ ПКП НАС 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

ПРИРПДА- 
ЧПВЕК- 
ДРУШТВП 

 

• Ушеник прави разлику између прирпде и 
прпизвпда људскпг рпда. 
• Ушеник зна кп и щуа шини живу и неживу 
прирпду. 
• Ушеник зна заједнишке каракуерисуике 
живих бића. 
• Ушеник уме да класификује жива бића 
према једнпм пд следећих криуеријума: 
изгледу, нашину исхране, креуаоа и 
размнпжаваоа. 
• Ушеник преппзнаје и именује делпве уела 
живих бића. 

 
1ПД. 1.1.1. прави разлику између прирпде и 
прпизвпда људскпг рада 
  1ПД.1. 1.2. зна кп и щуа шини живу и неживу 
прирпду 
  1ПД.1. 1.3. зна заједнишке каракуерисуике 
живих бића 
  1ПД. 1.1.4. уме да класификује жива бића 
према једнпм пд следећих криуеријума: изгледу, 
нашину исхране, креуаоа и размнпжаваоа 
  1ПД. 1.1.5. преппзнаје и именује делпве уела 
живих бића 

Садржаји свеуа пкп нас пбрађени у 
1. и 2. разреду кпји се пднпсе на 
живу и неживу прирпду и оихпву 
ппвезанпсу  
 
 
 
 
 
 
мауемауика 
српски језик 
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• Ушеник разликује суанищуа према 
услпвима живпуа и живим бићима у оима, 
кап и живпуне заједнице; и разликује дешја 
права и пбавезе. 

 зна да разликује и преппзнаје пблике 
рељефа у пкружеоу: низије, кпулине и 
планине. 

 зна пблике ппјављиваоа впде у 
пкружеоу 

 зна живпуне заједнице, оен биљни и 
живпуиоски свеу, ланце исхране  
 

• Ушеник разуме ппвезанпсу живе и неживе 
прирпде на пшигледним примерима. 
• Ушеник зна пснпвне разлике између 
биљака, живпуиоа и људи. 
• Ушеник разуме ппвезанпсу услпва живпуа и 
живих бића у суанищуу. 
• Ушеник разуме међуспбну зависнпсу живих 
бића у живпунпј заједници. 

 разликује каракуерисуике кппнених и 
впдених, кулуивисаних и прирпдних 
живпуних заједница 

 схвауа знашај и защуиуу рељефа, 
живпуних заједница и свакпг 
припадника пдређенпг суанищуа 

 упшава разлике и слишнпсуи впде и 
других уешнпсуи 

 разуме ппнащаоа уела у впди и другим 
уешнпсуима 

 упшава прпмене при загреваоу и 
хлађеоу уешнпсуи 

 зна пснпвне каракуерисуике уешнпсуи 

 разуме да ваздух има запремину и врщи 
приуисак а нема пблик  

 упшава прпмене кпје насуају при 

  1ПД. 1.1.6. разликује суанищуа према услпвима 
живпуа и живим бићима у оима 
1ПД. 1.2.1. преппзнаје и именује прирпдне 
ресурсе 
1ПД. 1.2.2. зна уппуребну вреднпсу прирпдних 
ресурса 
1ПД. 1.2.3. разликује ппвпљнп и неппвпљнп 
делпваое шпвека пп пшуваое прирпде 
1ПД.1.6.1. зна пснпвне пдлике рељефа и 
ппврщинских впда 
 
I ПД.2.1 . 1 .  разуме ппвезанпсу живе и неживе 
прирпде на пшигледним примерима 
1 ПД.2.1.2. зна пснпвне разлике између биљака, 
живпуиоа и људи 
I ПД.2.1.3. примеоује вищесуруке криуеријуме 
класификације живих бића 
1 ПД.2.1.4. зна улпгу пснпвних делпва живих 
бића 
I ПД.2.1.5. разуме ппвезанпсу услпва живпуа и 
живих бића у суанищуу 
1 ПД.2.1.6. разуме међуспбну зависнпсу живих 
бића у живпунпј заједници 
 
I ПД.2.2.1. разликује пбнпвљиве и непбнпвљиве 
прирпдне ресурсе 
1 ПД.2.2.2. разуме екплпщку пправданпсу 
уппуребе пбнпвљивих ресурса и раципналнпг 
кприщћеоа непбнпвљивих ресурса 
I ПД.2.2.3. зна пснпвне мере защуиуе живе и 
неживе прирпде кап прирпдних ресурса  
1 ПД.2.2.4. зна щуа је дпбрпбиу живпуиоа и 
ппсуупке кпјима се пна щуиуи 
1.ПД.2.6.1. преппзнаје и именује пблике рељефа 
и ппврщинских впда у свпм месуу и пкплини 
I ПД.3.1 . 1 .   разуме ппвезанпсу живе и неживе 

ликпвна кулуура 
 
музишка кулуура 
 
физишкп васпиуаое 
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загреваоу и хлађеоу ваздуха 

 зна агрегауна суаоа 

 разуме ппврауне и неппврауне прпмене 
мауеријала 

 зна свпјсува земљищуа, впде и ваздуха и 
разуме оихпв знашај за живи свеу 

 пбјащоава кружеое впде у прирпди 

 прауи временске прилике и разуме 
оихпв знашај за живпу у пкружеоу 

 пбјащоава ппвезанпсу живпуних 
заједница 

разуме улпгу шпвека у пшуваоу прирпдне 
равнпуеже 

прирпде на маое пшигледним примерима  
1 ПД.3.1.2. разуме функципналну ппвезанпсу 
разлишиуих делпва уела живих бића 

 

КРЕТАОЕ У 
ПРПСТПРУ И 

ВРЕМЕНУ 

Исхпди 
• Ушеник уме да преппзна креуаое уела у 
разлишиуим ппјавама. 
• Ушеник зна ппмпћу шега се људи 
пријенуищу у прпсупру: лева и десна сурана, 
суране свеуа, адреса, каракуерисуишни 
пбјекуи. 
• Ушеник уме да пдрди суране свеуа ппмпћу 
Сунца. 
• Ушеник зна јединице за мереое времена: 
дан, недеља, месец, гпдина, деценија и век. 
• Ушеник уме да прпшиуа уражене 
инфпрмације са шаспвника и календара. 
• Ушеник преппзнаје пблике рељефа и зна 
ппделу впда. 
• Ушеник зна да креуаое уела зависи пд силе 
кпја на оега делује, врсуе ппдлпге п пблика 
уела.  
• Ушеник зна да се свеулпсу креће 
правплинијски. 
• Ушеник уме да прпнађе уражене улице и 
пбјекуе на плану насеља. 
• Ушеник уме да прпнађе пснпвне 

Стандарди 
 
1ПД. 1.4.1. уме да преппзна креуаое уела у 
разлишиуим ппјавама 
1ПД. 1.4.2. зна ппмпћу шега се људи пријенуищу 
у прпсупру: лева и десна сурана, суране свеуа, 
адреса, каракуерисуишни пбјекуи  
1ПД. 1.4.3. уме да пдреди суране свеуа ппмпћу 
Сунца 
1ПД. 1.4.4. зна јединице за мереое времена: 
дан, недеља, месец, гпдина, деценија и век  
1ПД. 1.4.5. уме да прпшиуа уражене 
инфпрмације са шаспвника и календара 
1 ПД.2.4.1. зна да креуаое уела зависи пд силе 
кпја на оега делује, врсуе ппдлпге и пблика уела 
1ПД.2.4.2. зна да се свеулпсу креће 
правплинијски  
1 ПД.2.4.3. уме да прпнађе уражене улице и 
пбјекуе на плану насеља  
1ПД.2.4.4. уме да прпнађе пснпвне инфпрмације 
на гепграфскпј каруи Србије: највећа и 
најважнија насеља, пблике рељефа и 
ппврщинских впда  

Садржаји свеуа пкп нас пбрађени у 
1. и 2. разреду кпји се пднпсе на 
креуаое у прпсупру и времену 
 
 
 
 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
музишка кулуура 
физишкп васпиуаое 
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инфпрмације на гепграфскпј каруи Србије: 
највећа и најважнија насеља, пблике 
рељефа и ппврщинских впда. 
• Ушеник уме да прпнађе и упище уражене 
инфпрмације на ленуи времена. 
• Ушеник зна и именује све пблике рељефа и 
пбјащоава ппделу впда и делпве реке. 
 

 разликује пблике креуаоа и зна оихпве 

пснпвне каракуерисуике 

 пбјащоава када и какп уела падају, 

клизају се, кпурљају 

 пријенуище се према Сунцу и пдређује 

суране свеуа  

зна да се пријенуище ппмпћу плана насеља 
 
• Ушеник зна впде кап сауавни деп Земљине 
ппврщине и именује пне кпје су у нащем 
месуу и пкплини. 

 разуме да звук насуаје кап ппследица 
креуаоа 

 

1ПД.2.4.5. уме да прпнађе и упище уражене 
инфпрмације на ленуи времена 
1 ПД.3.4.1. уме да шиуа гепграфску каруу 
примеоујући знаоа п суранама свеуа и знашеоу 
карупграфских знакпва 

 

НАШЕ 
 НАСЛЕЂЕ 

Исхпди 
 
• Ушеник зна пснпвне инфпрмације п нашину 
живпуа људи у прпщлпсуи. 

 Ушеник зна щуа су исупријски извпри и 
именује и 

 ппзнаје ликпве из нащих нарпдних 

песама, приша...  

 ушеник упшава слишнпсуи и разлике 
између нашина живпуа некад и сад 

 зна какп пукривамп прпщлпсу 

 ппзнаје урагпве прпщлпсуи 

Стандарди 
 
1ПД. 1..6.4. зна најважније дпгађаје, ппјаве и 
лишнпсуи из прпщлпсуи . 
1ПД. 1. 6.5. зна пснпвне инфпрмације п нашину 
живпуа људи у прпщлпсуи  
1ПД. 1. 6.6. зна щуа су исупријски извпри и 
именује их 
1ПД.2.6.4. зна редпслед кпјим су сејављали 
важни исупријски дпгађаји, ппјаве и лишнпсуи 
1ПД.2.6.5. упшава слишнпсуи и разлике између 
нашина живпуа некад и сад  
1 ПД.2.6.6. преппзнаје пснпвна кулуурна и 

Садржаји свеуа пкп нас пбрађени у 
1. и 2. разреду кпји се пднпсе на 
прпщлпсу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



87 
 

 зна да пдреди ближи и даљу прпщлпсу  

 пписује кулуурну и исупријску прпщлпсу 

завишаја 

 зна знамениуе лишнпсуи нащег краја 

разуме знашај прпщпсуи, зна да шува и негује 
псуауке прпщлпсуи 

друщувена пбележја разлишиуихисупријских 
перипда  
1 ПД.2.6.7. преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра п кпм 
исупријскпм перипду или лишнпсуи је реш 
1ПД.3.6.1. зна щуа је преухпдилп. а щуа је 
уследилп накпн важних исупријских дпгађаја и 
ппјава 

 

мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
музишка кулуура 
физишкп васпиуаое 
 

 

МАТЕРИЈАЛИ 
 И ОИХПВА 
 УППТРЕБА 

Исхпди 
Ушеник зна пснпвна свпјсува мауеријала. 
• Ушеник зна пснпвна свпјсува мауеријала: 
уврдпћа, еласуишнпсу, гусуина, 
расувпрљивпсу, прпвиднпсу, 
намагнеуисанпсу. 
• Ушеник зна да свпјсува мауеријала 
пдређују оихпву уппуребу и преппзнаје 
примере у свпм пкружеоу. 
• Ушеник зна прпмене мауеријала кпје 
насуају збпг прпмене уемпераууре, услед 
механишкпг ууицаја и делпваоа впде и 
ваздуха. 

 упшава ваздух кап упплпуни изплаупр 

зна магнеуна свпјсува мауеријала 
• Ушеник зна слпженија свпјсува мауеријала. 
• Ушеник зна да су разлишиуа свпјсува 
мауеријала ппследица оихпвпг разлишиупг 
сасуава. 
• Ушеник разликује мауеријале кпји су дпбри 
прпвпдници упплпуе и елекурициуеуа пд 
пних кпји уп нису. 
• Ушеник зна да упплпуна и елекуришна 
прпвпдљивпсу мауеријала пдрђују оихпву 
уппуребу и преппзнаје примере у свпм 
пкружеоу. 
• Ушеник разликује ппврауне и неппврауне 

Стандарди 
 

1ПД. 1.3.1. зна пснпвна свпјсува впде, ваздуха и 
земљищуа 
1ПД. 1.3.2. зна да су впда у прирпди, ваздух и 
земљищуе сасуављени пд вище мауеријала 
1ПД. 1.3.3. зна да разлишиуе живпуне намирнице 
садрже разлишиуе сасупјке  
1ПД. 1.3.4. зна пснпвна свпјсува мауеријала: 
уврдпћа, еласуишнпсу, гусуина, расувпрљивпсу, 
прпвиднпсу, намагнеуисанпсу  
1ПД. 1.3.5. зна да свпјсува мауеријала пдређују 
оихпву уппуребу и преппзнаје примере у свпм 
пкружеоу  
1ПД. 1.3.6. зна прпмене мауеријала кпје насуају 
збпг прпмене уемпераууре. Услед механишкпг 
ууицаја и делпваоа впде и ваздуха 
1 ПД.2.3.1. зна слпженија свпјсува впде и 
ваздуха: агрегаунп суаое и креуаое  
I ПД.2.3.2. зна да су разлишиуа свпјсува впде, 
ваздуха и земљищуа ппследица оихпвпг 
разлишиупг сасуава 
 
1 ПД.2.3.3.  разликује мауеријале кпји су дпбри 
прпвпдници упплпуе и елекурициуеуа пд пних 
кпји уп нису  
 

Садржаји свеуа пкп нас пбрађени у 
1. и 2. разреду кпји се пднпсе на 
мауеријале и оихпву уппуребу 
 
 
 
 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
музишка кулуура 
физишкп васпиуаое 
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прпмене мауеријала. 

 разуме пснпвна свпјсува мауеријала и да 

пна пдређују оихпву уппуребу 

• Ушеник разликује прпмене мауеријала 
при кпјима насуају други мауеријали пд 
пних прпмена мауеријала при кпјима не 
насуају други мауеријали. 
 

1 ПД.2.3.4. зна да упплпуна и елекуришна 
прпвпдљивпсу мауеријала пдређују 
оихпвууппуребу и преппзнаје примере у свпм 
пкружеоу  
1ПД.2.3.5. разликује ппврауне и неппврауне 
прпмене мауеријала  
I ПД.2.3.6. разликује прпмене мауеријала при 
кпјима насуају други мауеријалм пд пних 
прпмена мауеријала при кпјима не насуају други 
мауеријалм 
1 ПД.3.3.1. разуме какп загреваое и хлађеое 
впде и ваздуха ууишу на ппјаве у прирпди  
1 ПД.3.3.2. примеоује знаое п прпменама 
мауеријала за пбјащоеое ппјава у свпм 
пкружеоу 
 

ЉУДСКА  
ДЕЛАТНПСТ 

Исхпди 
• Ушеник зна кпје људске делаунпсуи ппсупје 
и оихпву улпгу. 
• Ушеник зна кпји су главни извпри 
ппаснпсуи пп људскп здравље и живпу људи 
и пснпвне мере защуиуе. 

 ппзнаје дешија права и правила 

ппнащаоа у групи 

 зна прпизвпдне и непрпизвидне 

делаунпсуи људи  

 
• Ушеник разуме ппвезанпсу прирпднп-
гепграфских факупра – рељефа, впда, 
климе – и делаунпсуи људи. 
 

 упшава слишнпсуи и разлике 

суанпвнищува нащег краја и разуме 

знашај суживпуа 

 зна прпизвпдне и непрпизвидне 

Стандарди 
 

IПД. 1.5.1. зна кпје друщувене групе ппсупје и 
кп су оихпви шланпви 
IПД. 1.5.2. зна пснпвна правила ппнащаоа у 
ппрпдици, щкпли и насељу 
1ПД. 1.5.3. зна кпје људске делаунпсуи ппсупје и 
оихпву улпгу 
1ПД. 1.5.4. зна кпји су главни извпри ппаснпсуи 
пп здравље и живпу људи и пснпвне мере 
защуиуе  
1ПД. 1.5.5. зна ппсуупке за пшуваое и 
унапређиваое људскпг здравља 
1ПД. 1.6.2. зна пснпвне уиппве насеља и 
оихпве каракуерисуике 
1 ПД.2.5.1. зна кпје су улпге разлишиуих 
друщувених група и оихпвих шланпва  
I ПД.2.5.2. зна кпја су права и пбавезе шланпва у 
разлишиуим друщувеним групама  
I ПД.2.5.3. разуме ппвезанпсу и међузависнпсу 

Садржаји свеуа пкп нас пбрађени у 
1. и 2. разреду кпји се пднпсе на 
људску делаунпсу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
музишка кулуура 
физишкп васпиуаое 
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делаунпсуи људи и разуме 

међузависнпсу међу оима 

 разуме ппвезанпсу села и града 

• ушеник зна да се права и пбавезе шланпва 
друщувених група међуспбнп дппуоују. 

 разуме међуспбни ууицај и људи и 

пкружеоа схвауа знашај пшуваоа 

прирпде 

 

разлишиуих људских делаунпсуи 
1 ПД.3.5.1. разуме заједнишке каракуерисуике 
друщувених група и разлике међу оима  
I ПД.3.5.2. разуме да се права и пбавезе шланпва 
друщувених група међуспбнп дппуоују 

 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да се ппдсуише и развија ушеникпвп суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским 
ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа.  

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКПВНА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

КПРИШЋЕОЕ 
 РАЗНИХ  
МАТЕРИЈАЛА   
ЗА КПМППНПВАОЕ  

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
 

 
  Уме  да кприсуи разлишиуе мауеријале; 
Зна да ради кплаж уехникпм; 
Сувара  нпвп препбликпваоем заппшеуих пблика; 

  Препбликује пблике из прирпде и нещкпдљив мауеријал и предмеуе за 
рециклажу, дајући им уппуребну вреднпсу; 

 

 Искусувп суешенп у кприщћеоу и кпмбинпваоу 
разлишиуих мауеријала у 1. и 2. разреду. 
 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 

музишка кулуура 

8 

КПМППЗИЦИЈА 
 И ППКРЕТ У  
КПМППЗИЦИЈИ   

Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
 
Схвауа  ппјам кпмппзиције кап целине;  

 Искусувп суешенп п 
кпмппзицији  
у 1. и 2. разреду. 

16 
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 Зна  щуа знаши риуам пблика и бпја; 
Зна  пснпвнп п уеприји бпја; 
Примеоује  знаое у кпмппзицији свпјих радпва; 

 

 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 

музишка кулуура 

ПРНАМЕНТИКА   Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
 

 
Уме  да се  игра  гепмеуријским пблицима; 
Преппзнаје разне врсуе прнаменуике: линеарну, ппврщинску, 
урпдимензипналну; 

Зна да примени  знаое у ликпвнпм изразу п прнаменуици; 

 Искусувп суешенп п 
елеменуима прнаменуике  
у 1. и 2. разреду. 
 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 

музишка кулуура 

10 

ПРПСТПР 
 (ППВЕЗИВАОЕ 
 РАЗНИХ ПБЛИКА  
У ЦЕЛИНУ)    

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
 

 
Упшава и предсуавља пднпсе пблика у прпсупру; 
Разликује пувпрени и заувпрени прпсупр; 
Уме да се игра линијама и пблицима; 
Пбликује фигуре, кпмппзиције и прпсупр, кприсуећи изражајна свпјсува 

мауеријала, линије, бпје или уексууре; 

 Искусувп суешенп п 
прпсупру 
у 1. и 2. разреду. 
 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 

музишка кулуура 

16 

ПДАБИРАОЕ 
 СЛУЧАЈНП  
ДПБИЈЕНИХ  
ЛИКПВНИХ ПДНПСА  
ПП ЛИЧНПМ  
ИЗБПРУ   
УЧЕНИКА 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
 

 
    Уме да се игра бпјама (прскаоем, разливаоем, прпсипаоем, 
гребаоем); 
Примеоује ликпвне уехнике: сликаое, пасуел; 
Предсуавља свпје и радпве других указујући на уему, медиј и мауеријал; 

 Садржаји ликпвне кулууре 1. и 2.разред. 
 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 

музишка кулуура 

4 

ПЛАКАТ, 
 БИЛБПРД,  
РЕКЛАМА 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
 
Ппзнаје рад  на плакауу; 
Зна да изради плакау, билбпрд, рекламу; 
Примеоује ликпвне уехнике у изради исуих; 
Предсуавља свпје и радпве других указујући на уему, медиј и мауеријал; 

 

 Садржаји ликпвне кулууре 1. и 2.разреда. 

1.  
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 
музишка кулуура 

 

6 
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ЛИКПВНЕ 
 ППРУКЕ КАП  
МПГУЋНПСТ  
СППРАЗУМЕВАОА  

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
 
  Преппзнаје  и именује каракуерисуике живпуиоа, инсекауа, прпфесија 
кпд људи; 
   Уме да кприсуи разлишиуе мауеријале у раду; 
   Разликује ппјмпве  - суилизација, ппруке, кпдираое-декпдираое; 
   Схвауа ликпвне ппруке,а неке пд оих и вербалнп кпменуарище; 
Тумаши једнпсуавне визуелне ппруке, знаке и симбпле са кпјима се 
свакпдневнп среће; 
Предсуавља свпје и радпве других указујући на уему, медиј и мауеријал; 

 српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 

музишка кулуура 

8 

ЛИКПВНА 
 ДЕЛА И  
СППМЕНИЦИ  
КУЛТУРЕ; ДЕЛА  
САВРЕМЕНИХ  
МЕДИЈУМА 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеник  ће биуи у суаоу да: 
Упшава и преппзнаје ликпвна дела и сппменике  кулууре 
 у неппсреднпм пкружеоу и изражава свпје мищљеое п  
 оима; 
Упшава дела савремених медијума; 
Иденуификује пришу или емпције на примерима 
 умеунишких дела и разлике кпје ппажа у умеунишким  
делима разлишиуих нарпда. 

 

 Садржаји ликпвне кулууре пбрађени упкпм 3. разреда. 
 
српски језик 
прирпда и друщувп 

физишкп васпиуаое 

4 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ насуаве и ушеоа Музишке кулууре је развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и креауивнпсуи; псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг 
изражаваоа; развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи уппзнаваоем музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

ИЗВПЂЕОЕ 
МУЗИКЕ 

 

Пп заврщетку пве теме ушеник ће бити у стаоу да: 
 
Пева песме пп слуху  и шиуа  нпуни уексуа у ппсегу c1/g1; 

 Садржаји пбрађени у првпм и другпм разреду 
у пквиру дауе уеме-ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ 
(певаое и свираое). 

24 
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Шиуа и пище нпуе и псуале музишке знакпве; 
 Пева и свираоем прауи  једнпсуавније песме на  мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг 
инсуруменуарија; 
Пева и извпди музишке игре (игре уз ппкреу,дидакуишке игре, 
игре уз инсуруменуалну прауоу,мале музишке драмауизације); 
Преппзнаје делпве песама крауких мелпдијских мпуива,на пснпву искусува у 
извпђеоу музике; 
Пева  мпделе кап звушна ппсуавка за ппсуављаое музишке писменпсуи; 
Свира прауое за брпјалице на дешјим риумишким инсуруменуима; 
Ппзнаје музишки решник у вези са певаоем/свираоем; 
Ппзнаје музишкп писмп-линијски сисуем,виплински кљуш,урајаое 
упнпва(пплпвина,шеувруина и псмина нпуе и пдгпварајуће паузе) у уакуу 2/4. 

Кoристи дeшиje ритмишкe и мeлoдиjскe инструмeнтe. 

 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 
физишкп васпиуаое 
ликпвна кулуура 

СЛУШАОЕ 
МУЗИКЕ 

Пп заврщетку пве теме ушеник  ће бити у стаоу да:  
 
Преппзнаје, упшава и именује  разлишиуе упнске бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиуа 
уемпа,  динамишке разлике,разлишиуа распплпжеоа на пснпву изражајних елеменауа; 
Преппзнаје  кпмппзицију кпју су слущали на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка; 
Преппзнаје нашине на кпје музика ушесувује у свакпдневнпм  
живпуу (музика у медијама,ппрпдишне прпславе); 
Навпди примере присусува музике у свакпдневнпм живпуу; 
Изражава  свпја псећаоа и запажаоа ппсле пдслущане кпмппзиције вербалним , 
ликпвним пууем и ппкреупм. 
Прaти рaзвoj музишкoг дoгaђaja тoкoм слущaоa. 

 

 Садржаји пбрађени у првпм и другпм разреду 
у пквиру  уеме-СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ (певаое и 
свираое). 
 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 
физишкп васпиуаое 
ликпвна кулуура 

9 

СТВАРАОЕ 
МУЗИКЕ 

Пп заврщетку пве теме ушеник  ће бити у стаоу да: 
 
Креираа  прауое,риумишким и звушним ефекуима за 
брпјалице,песме,прише,суихпве,музишке игре,кприсуећи разлишиуе извпре звука 
(глас,уелп,Прфпв инсуруменуаријум). 
Креира ппкреуе уз музику кпју певају или слущају; 
Импрпвизују дијалпг на риумишкиминсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија; 

Импрoвизуje крaткe музишкe игрe нa дeшиjим/импрoвизoвaним инструмeнтимa, 
глaсoм уз пoкрeт. 

 Искусувп у сувараоу музике из преухпдна два 
разреда. 
 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 
физишкп васпиуаое 
ликпвна кулуура 

3 
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ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ 

Циљ физишкпг васпиуаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, 
дппринесе инуегралнпм развпју лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, усаврщаваоу и примени 
мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 108 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

АТЛЕТИКА  правилно трчи на 40м на различите начине по деоницама од 10м уз промену ритма и 

брзине, као и уз савлађивање лаких препрека 

 правилно скаче увис прекорачном техником 

 правилно скаче удаљ згрчном техником 

 правилно скаче у дубину са меким суножним доскоком 

 спретно комбинује трчање са прескакањем препрека и вијаче  

 правилно баца лоптицу удаљ 

 Садржаји физичког васпитања (атлетика) 
обрађени у 2. разреду. 
 
математика 
природа и друштво 
(здравствено васпитање) 
музичка култура 

20 

ВЕЖБЕ НА 
 СПРАВАМА 

 И ТЛУ 

 самостално изводи обавезни састав на тлу, ниској греди и вратилу 

 изводи елементе вежби на паралелном разбоју  

 праскаче и наскаче на повишену површину са кратким залетом (уз помоћ) са доскоком, 

опружањем тела и саскоком на струњачу 

 изводи елементе вежби на вратилу  

 уз помоћ изводи вежбу на ниској греди уз додатак наскока са бочним ставом према 

греди, залетом и одразом једне ноге наскоком у став на другој нози и са саскоком 

пруженим телом 

 изводи елементе вежби на дохватним круговима 

 такмичи се у обавезном саставу на тлу и справама у оквиру разреда 

 одржава статичку и динамичку равнотежу у отежаним условима (на тлу, шведској 

клупи греди и др. 

 Вештине стечене у вежбама на справама и тлу у 
1. и 2. разреду. 
 
математика 
музичка култура 

природа и друштво(здравствено васпитање) 

30 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА 
 И НАРОДНИ 

 меко и еластично хода и трчи 

   правилно изводи вежбе обликовања трупа (претклон, заклон,отклон) 

  изводи окрете на обе ноге за 90 и 180 степени са покретима руку 

 Садржаји и вештине стечене у оквиру ритмичке 
гимнастике и народних плесова у 1. и 2. разреду. 
 
математика 

14 
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 ПЛЕСОВИ  изводи  скок увис "маказицама" 

 изводи "мачји скок" 

 прескаче вијачу у трку са ноге на ногу 

 баца и котрља лопту 

 изводи  кореографију народне песме "Савила се бела лоза винова" и других игара уз 

слушану музику 

 естетски и усклађено са музичком пратњом изводи сложенији дечји плес и једно коло 

по избору, повезује вежбе обликовања и ритмичке вежбе у кратки састав 

 

музичка култура 
природа и друштво(здравствено васпитање) 

 

 
ОСНОВИ  
ТИМСКИХ  
ИГАРА  
Рукомет 
 
 
 
 
 
 
Кошарка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одбојка 

 правилно правилно држи лопту, додаје и хвата лопту у пару у месту 

 заузима основни став, прима лопту обема рукама, одваја лопту на једној шаци и враћа 

лопту пару и уназад долази у почетни став 

 правилно додаје и хвата лопту у тројкама, бочно 

 правилно шутира на гол из места 

 правилно води лопту у месту и кретању 

 примењује научено у игри 3:3 

 правилно подиже лопту са пода са две руке и заузима "кошаркашки став" 

 прихвата лопту из руке у руку, кружи лоптом око кукова 

 правилно баца лопту увис и хвата је по одбијању од тла 

 правилно заузима паралелни и дијагонални став 

 потискује лопту са две руке 

 правилно додаје лопту опруженим рукама и хвата привлачењем лопте на груди 

 правилно  додаје лопту у тројкама окренут лицем ка кошу 

 шутира из места у кош без табле и од табле, после вођења лопте у кретању и 

заустављања 

 правилно води лопту у месту и кретању са заустављањем и пивотирањем 

 примењује научено у игри 3:3 

 правилно заузима "одбојкашки став" са положајем руку за одбијање лопте 

 спретно креће се напред, назад, бочно и са заустављањем 

 правилно подбацује лопту изнад главе и прима је у "гнезду" без одбијања 

 одбија лопту бачену изнад главе 

 правилно одбојкашки додаје лопту у пару 

 изводи доњи чеони сервис 

 игра1:1 и 2:2 примењујући научено 

 изводи основне ставове и кретања тимских игара, примени вештине лоптом у 

 Вештине стечене у бацању,додавању и вођењу 
лопте.  
 
математика 
природа и друштво(здравствено васпитање) 
 

31 
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различитим ситуацијам, учествује у решавању једноставних тактичких задатакаи 

примењује основна правила у ситуационим условима игре 

ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

 зна  да правилно држи тело 

 стекли су основна знања о одржавању личне хигијене, правилној исхрани и значају 

смењивања рада и одмораи ипримењује их 

 зна да пруже прву помоћ 

 Садржаји са часова одеље 
њског старешине. 
 
српски језик 
природа и друштво(здравствено васпитање) 
музичка култура 

4 

МИНИМАЛНИ 
ОБРАЗОВНИ  
ЗАХТЕВИ 

 такмичи се у обавезном саставу на тлу и справама у оквиру разреда 

 трчи на 40 м,изводи скок увис и скок удаљ 

  изводи обавезни састав на тлу и справама у оквиру разреда 

  изводи обавезни састав са лоптом 

 влада основним ставовима у  одбојци,кошарци и рукомету  

 познаје садржаје из здравственог васоитања 

 

 трчи стартујући из различитих положаја, варира темпо трчања, савлада стазу са и без 

препрека и најбрже што може претрчи 4 x 10 m различитим начинима и претрчи 

растојање: ученици 400 m; ученице 300 m 

 Садржаји и вештине стечене на часовима 

физичког васпитања током 3. разреда. 
 
српски језик 
математика 
музичка култура 
природа и друштвоС(здравствено васпитање) 
 

9 

 

 

Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у ПРАВИЛНИКУ  П НАСТАВНПМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА И НАСТАВНПМ ПРПГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 

12/2018) 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, 
да уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске бащуине.  

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

ЈЕЗИК 
 
ГРАМАТИКА 
 
 
ПРАВППИС 

 

Исхпди 
• Ушеник разликује решенице ппзнашеоу и сасуавља их 
(пбавещуајне, узвишне,заппведне и упиуне); 
•Преппзнаје хпмпниме и анупниме, 
синпниме,деминууиве,аугменуауиве...; 
• Ушеник уме да сасуавља пдришнерешенице пд 
ппуврдних решеница(пбавещуајних,упиуних 
изаппведних) ; 
• Ушеник упшава субјекау сасуављене пд једне иливище 
именица, када се налази/налазена ппшеуку решенице и 
упшава субјекауски скуп реши; 
• Ушеник преппзнаје предикау у решеници кадапредикау 
супјинеппсреднп узсубјекау и упшава предикауски скуп 
реши; 
• Ушеник уме да преппзна дапбележена реш у решеници 
имафункцију прилпщке пдредбе за 
време.месуп,нашинаурибуу и пбјекау; 
 •Разликује управни пд неуправнпг гпвпра; 
• Ушеник ппзнаје правпписнпправилп п уппуреби 
великпгслпва у писаоу имена држава и ппкрајина и 
оихпвих суанпвника, кап и имена насеља и оихпвих 
суанпвника ; 
•Упшава реши кпје у гпвпру и писаоу меоају свпј 
пснпвни пблик и пне кпје задржавају свпј пснпвни 

1.НИВП  
Стандарди 
 
1СЈ. 1.3.1. пище писаним слпвима ћирилице 
1СЈ. 1.3.2. уме да се ппупище 
1СЈ. 1.3.3. ппшиое решеницу великим слпвпм, заврщава 
је пдгпварајућиминуерпункцијским знакпм 
1СЈ. 1.3.4. уппуребљава великп слпвп приликпм писаоа 
лишних имена, назива месуа(једнпшланих), назива щкпле 
1СЈ. 1.4.1. преппзнаје врсуе реши (именице, заменице, 
придеве, брпјеве и глагпле)  
1СЈ. 1.4.2. преппзнаје грамауишке кауегприје 
прпменљивих реши (рпд и брпј заједнишких именица) и 
глагплскп време (презену, перфекау и фууур) 
1СЈ. 1.4.3. преппзнаје врсуе решеница пп кпмуникауивнпј 
функцији 
(пбавещуајне, упиуне, узвишне, заппведне) и пп 
ппуврднпсуи/пдришнпсуи (ппуврдне и пдришне) 
1СЈ. 1.4.4. преппзнаје анупнимију 
1СЈ. 1.4.5. ппзнаје знашеоа реши и фразеплпгизама кпји се 
уппуребљавају у 
свакпдневнпј кпмуникацији (у кући, щкпли и сл.) 

Кпрелација ће се 
врщиуи са свим  
насуавним 
предмеуима у 
складу са 
ппуребама 
насуавних 
јединица 
 
_______ 
 
Грамауишки и 
правпписни 
садржајииз 
преухпдних  
разреда. 
 
прирпда и 
друщувп, музишка 
кулуура, ликпвна 
кулуура 

мауемауика 
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пблик; 
•Преппзнаје градивне и збирне именице,оихпв рпд и 
брпј; 
•Преппзнаје присвпјне и градивне придеве,пснпвне и 
редне брпјеве,лишне заменице у решеници; 
•Ппзнаје ппјам глагпла и пснпвна знашеоа 
презенуа,перфекуа и фууура; 
• Ушеник уписује пдгпварајућезнаке инуерпункције на 
крајурешенице; 
• Ушеник уппуребљава слпва пба писма у решеници; 
•Уме да преппзна знашеое скраћеница 
уипа:иуд.,сл.,нпр., и скраћеница кпје пзнашавају имена 
држава; 
•Уме да примени правпписна правила у једнпсуавнијим 
вежбама; 
 

 Исхпди 

 зна да упчи наглащене и ненаглащене реши ; 
• именује и прпналази хпмпниме и антпниме,  
синпниме,деминутиве,аугментативе...; 

 правилнп пише пснпвне и редне брпјеве,упшава 
их у решеници; 

 упчава разлишитп знашеое реши истпг 
гласпвнпг састава,а разлишитпг акцента; 

 преппзнаје прпменљиве и непрпменљиве реши; 

 упчава,разликује глагплски предикат, групу 
реши у функцији пбјекта и прилпщких пдредаба 
за местп, време и нашин; 

 упчава,разликује  реши у функцији атрибута уз 
именицу и именишки скуп реши; 

 зна правилан редпслед реши у решеници  

 упчава и разликује упбишајен пд неупбишајенпг 
редпследареши; 

 упчава значеое и разликује врсте реши  : 
именице, глагпле, придеве, заменице и брпјеве  
и пдређује оихпв рпд и брпј ;  

2.НИВП  
Стандарди 
 
1СЈ.2.3.1.зна и кпристи пба писма (ћирилицу и 
латиницу) 
1СЈ.2.3.2. упптребљава великп слпвп приликпм писаоа 
имена држава и места иоихпвих станпвника; кпристи 
навпднике при навпђеоу туђих реши; правилнп 
пищеприсвпјне придеве {-пв/-ев/-ии, -ски/-шки/-щки)\ 
правилнп мище гласпве ћ, ш, ђ, ЈЈ;правилнп пище 
сугласник ј у интервпкалскпј ппзицији; правилнп пище 
решцу л_и ирешцу не; упптребљава запету при 
набрајаоу 
1СЈ.2.4.1. пдређује врсте реши (именице, заменице, 
придеве, брпјеве и глагпле) 
1СЈ.2.4.2. преппзнаје ппдврсте реши (властите и 
заједнишке именице; пписне, присвпјне и градивне 
придеве; лишне заменице; пснпвне и редне брпјеве 
1СЈ.2.4.3.преппзнаје лице,рпд и брпј лишних заменица у 
нпминативу 
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 ппзнаје ппјам именица и разликује врсте 
именица-властите,заједнишке,збирне и 
градивне;  

 разликује присвпјне и градивне придеве; 

 упчава и преппзнаје лишне заменице у функцији 
субјекта у решеници; 

 зна ппјам и преппзнаје пснпвне и редне брпјеве 
у решеници; 

 разликује ппјам и пснпвна знашеоа 
презента,перфекта и футура; 

 примеоује наученп у решеници заменпм 
глагплских пблика у времену,лицу и брпју; 

 ппзнаје и кпристи сва три мпдела управнпг 
гпвпра; 

 правилнп пбележава и пише управни и 
неуправни гпвпр ; 

 зна да кпристи навпднике и заграде ; 

 упптребљава великп слпвп у писаоу имена 
држава и ппкрајина и оихпвих станпвника, кап 
и имена насеља и оихпвих станпвника ; 

 уме правилнп да пище присвпјне придеве 
изведене пд властитих имена ; 

 

1СЈ.2.4.4. преппзнаје граматишке категприје глагпла 
(лице, брпј и рпд) и уме да пребаци глагпле из једнпг 
глагплскпг времена у другп  
1СЈ.2.4.5. преппзнаје субјекат и глагплски предикат 
1СЈ.2.4.6. пдређујс врсте решеница пп кпмуникативнпј 
функцији (пбавещтајне,упитне, узвишне, заппведне) и 
пп пптврднпсти/пдришнпсти (пптврдне и пдришне) 
1СЈ.2.4.7. саставља решенице разлишите пп 
кпмуникативнпј функцији и пблику 
1СЈ.2.4.8. преппзнаје синпнимију 
1СЈ.2.4.9. ппзнаје знашеоа реши и фразеплпгизама кпји 
се јављају у щкплскимтекстпвима (у учбеницима, 
коигама из лектире и сл.) и правилнп их упптребљава 
 

 Исхпди 

 правилнп акценуује реши у решеници; 

 зна да изгпвара све сугласнике и гласпвне групе 
кпје су у складу са коижевнпјезишкпм нпрмпм ш, 
ћ, ђ, ч, х, -дс, -ип, -ап ; 

 упшава прпменљиве и непрпменљиве реши; 

 пдређује и именује глагплски предикау, групу 
реши у функцији пбјекуа и прилпщких пдредаба 
за месуп, време и нашин; 

 пдређује и именује  реши у функцији аурибууа уз 
именицу и именишки скуп реши; 

 уме да урнсфпрмище решенице из управнпг у 
неуправни гпвпр и пбрнууп; 

3.НИВП  
Стандарди 
 
1СЈ.3.4.1. именује врсте и ппдврсте реши (властите и 
заједнишке именице; пписне, присвпјне ; лишне 
заменице;  глагпле)  
1СЈ.3.4.2. уме да прпмени пблик прпменљивих реши 
према задатпм критеријуму: заједнишких именица 
према брпју, а глагпла, придева  према рпду и брпју  
1СЈ.3.4.3. преппзнаје прави пбјекат (у акузативу) и 
прилпщке пдредбе за време, местп и нашин 
1СЈ.3.4.4. пдређује знашеоа неппзнатих реши и 
фразеплпгизама на пснпву ситуације итекста/кпнтекста 
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 сампсуалнп сасуавља уз правилнп писаое сва 
ури мпдела управнпг гпвпра; 

 преппзнаје,примеоује и ппвезује грамауишке 
садржаје из преухпдних разреда са нпвим 
садржајима; 

 уме правилнп да пище присвпјне придеве 
изведене пд власуиуих имена ; 

•     ппвезује и примеоује пбрађена правпписна     
правила. 

 

у кпјем су упптребљени 
1СЈ.3.4.5. упптребљава реши у пснпвнпм и 
пренесенпм/фигуративнпм знашеоу 
 

КОИЖЕВНПСТ 
ЛИРИКА 
 
 ЕПИКА 
 
ДРАМА 
 
НАУЧНП – 
ПППУЛАРНИ И  
ИНФПРМАТИВНИ 

ТЕКСТПВИ 

Исхпди 

 правилнп шита наглас и у себи ; 

 разуме и схвата садржину прпшиуанпг уексуа; 

 казује напамеу наушене ппеуске и прпзне целине 
и пдлпмке ; 

 преппзнаје пснпвна пбележја пбишајних 
нарпдних лирских песама ; 

•преппзнаје коижевне ппјмпве у лирскпј ппезији 
:пснпвни и сппредни мпуиви, песнишке слике, суих,; 

 преппзнаје коижевне ппјмпве у епици : уема, 
идеја, фабула, пднпси међу ликпвима, ппрука, 
приппведаш, приппведаое, дијалпг, мпнплпг, 
ппис у епскпм делу ; 

 преппзнаје пснпвна пбележја рпмана за децу ; 

 преппзнаје  пснпвна пбележја нарпдних епских 
песама; 

 преппзнаје пснпвна пбележја драмскпг уексуа; 
 
 

1.НИВП  
Стандарди 
 
1СЈ. 1.2.1. влада пснпвнпм уехникпм шиуаоа ћирилишкпг 
и лауинишкпг уексуа 
IСЈ. 1.2.2. пдгпвара на једнпсуавна пиуаоа у вези са 
уексупм, прпналазећиинфпрмације експлициунп 
исказане уједнпј решеници, пасусу, или у 
једнпсуавнпјуабели (кп, щуа, где, када, кпликп и сл.) 
1СЈ. 1.2.3. преппзнаје да ли је уражена инфпрмација, кпја 
мпже да буде исказана наразлишиуе нашине 
(синпнимија, парафраза), садржана у уексуу 
1СЈ. 1.2.4. ппзнаје и кприсуи пснпвне делпве уексуа и 
коиге (наслпв, пасус, имеауупра; садржај, решник) 
1СЈ. 1.2.5. пдређује пснпвну уему уексуа 
1СЈ. 1.2.6. разуме дпслпвнп знашеое уексуа 
1СЈ.1.2.7. разликује коижевнпумеунишки пд 
инфпрмауивнпг уексуа 
1СЈ. 1.2.8. прпцеоује садржај уексуа на пснпву задаупг 
криуеријума: да ли му седппада, да ли му је занимљив; 
да ли ппсупји слишнпсу између ликпва и еиууација 
изуексуа и пспба и сиууација кпје су му ппзнауе; издваја 
реши кпје су му неппзнауе 
1СЈ. 1.5.1. преппзнаје коижевне рпдпве на пснпву 
фпрмалних пдлика ппезије, прпзе идраме 
1СЈ.1.5.2. преппзнаје коижевне врсуе (бајку и басну) 

Садржаји из 
коижевнпсуи 
пбрађени у1., 2. и 
3. 
разреду. 
 
 
 
Прирпда и 
друщувп, музишка 
кулуура, ликпвна 
кулуура 
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1СЈ. 1.5.3. пдређује главни дпгађај и ликпве (кпји су 
нпсипци радое) укоижевнпумеунишкпм уексуу 
1СЈ. 1.5.4. пдређује време и месуп дещаваоа радое у 
коижевнпумеунишкпм уексуу 
 
 

 

 Исхпди 

 шиуа с пажопм и функципналнп; 

 пукрива каракуерисуишне ликпве, радое, 
дпгађаје, пснпвне ппруке, прирпдне ппјаве, 
пписе и упшава језишкп - суилске слике у уексуу ; 

 упшава и именује садржинске целине у прпзним 
уексупвима, сувара план;  

 именује коижевне ппјмпве у лирскпј ппезији 
:пснпвни и сппредни мпуиви, песнишке слике, 
суих, пдређује дужину суиха, сурпфу, песму;  

 зна пснпвна пбележја пбишајних нарпдних 
лирских песама ; 

 преппзнаје и именује коижевне ппјмпве у 
епици : уема, идеја, фабула, пднпси међу 
ликпвима, ппрука, приппведаш, приппведаое, 
дијалпг, мпнплпг, ппис у епскпм делу ; 

 прави разлику између прише и рпмана ; 

 зна пснпвна пбележја рпмана за децу ; 

 зна пснпвна пбележја нарпдних епских песама и 
разликује епску и лирску песму; 

 упшава ликпве у драмскпм делу  

 •преппзнаваје,упшава ппјмпве: 
главнп,сппреднп,мащуа,збиља,ууисак,распплпжеое,
инуереспваое,пкплнпсу,сиууација,услпв,ппређеое,п
рпцеоиваое,дпказ,закљушак,дивљеое,пдущевљеое
,љубав (према 
шпвеку,прирпди,дпмпвини...),правишнпсу,искренпсу,
племениупсу. 

 ппзнаје и именује пснпвна пбележја пбишајних 

2НИВП  
Стандарди 
 
1СЈ.2.2.1. шита текст прирпднп, ппщтујући интпнацију 
решенице/стиха; уме да пдредина кпм месту у тексту 
је пауза, местп лпгишкпг акцента; кпји деп текста 
требапрпшитати брже, а кпји спприје 
1СЈ.2.2.2. извпди једнпставне закљушке у вези са 
текстпм, анализирајући ипбједиоујући инфпрмације 
исказане у разлишитим делпвима текста (у 
разлишитимрешеницама, пасусима, ппљима табеле) 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне пд небитних инфпрмација; 
пдређује след дпгађаја у тексту 
1СЈ.2.2.4. усппставља везу између инфпрмација 
исказаних у линеарнпм инелинеарнпм тексту (нпр. 
прпналази деп/детаљ кпји је приказан на 
илустрацији, утабели, или на дијаграму) 
ЈСЈ.2.2.5. пдређује пснпвни смисап текста и оегпву 
намену 
1СЈ.2.2.6. преппзнаје фигуративнп знашеое у тексту 
1СЈ.2.2.7. извпди једнпставне закљушке на пснпву 
текста (предвиђа даљи тпк радое,пбјащоава 
расплет, упшава међуспбну ппвезанпст дпгађаја, на 
пснпву ппступакајунака/актера закљушује п оихпвим 
пспбинама, псећаоима, намерама и сл.) 
1СЈ.2.2.8. изнпси свпј став п садржају текста и 
пбразлаже защтп му се дппада/недппада, збпг шега му 
је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже 
саппступцима ликпва 
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нарпдних лирских песама ; 

 изражајнп казује наушене ппеуске и прпзне 
целине и пдлпмке;  
 

1СЈ.2.2.9. издваја делпве текста кпји су му нејасни 
1 СЈ.2.2.10. вреднује примеренпст илустрација кпје 
прате текст; навпди разлпге заизбпр пдређене 
илустрације 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску пд епске песме 
1СЈ.2.5.2. пдређује фплклпрне фпрме (кратке нарпдне 
умптвприне - ппслпвице,загпнетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. преппзнаје риму, стих и стрпфу у лирскпј 
песми 
1СЈ.2.5.4. пдређује карактеристишне пспбине, псећаоа, 
изглед и ппступке ликпва; ипднпсе међу ликпвима у 
коижевнпуметнишкпм тексту 
1СЈ.2.5.5. упшава везе међу дпгађајима (нпр. пдређује 
редпслед дпгађаја укоижевнпуметнишкпм тексту) 
1СЈ.2.5.6. разликује приппведаое пд пписиваоа и 
дијалпга 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну упптребу језика у 
коижевнпуметнишкпм тексту 
 

 Исхпди 

 схвауа знашај изражајнпг шиуаоа у складу са 
врсупм и прирпдпм уексуа (лирски, епски, 
драмски, наушнп - пппуларни и нпвински) ; 

 сагледава и прпналази пдгпварајуће ппдауке п 
лику,ппису,псећаоима; 

 уумаши изразе, реши и дијалпге кпјима су 
приказани ппсуупци, сукпби и драмауишне 
сиууације,оихпви узрпци и ппследице ; 

•     пдређује перспнификацију кап суилскп 
средсувп, сликпвиупсу кап пбележје песнишкпг 
језика ; 

 схвауа нашин развијаоа драмске радое; 

 правилнп уппуребљава ппјмпве: 
главнп,сппреднп,мащуа,збиља,ууисак,распплпжеое,
инуереспваое,пкплнпсу,сиууација,услпв,ппређеое,п
рпцеоиваое,дпказ,закљушак,дивљеое,пдущевљеое

3 НИВП  
Суандарди 
 
1СЈ.3.2.1. извпди слпженије закљушке на пснпву уексуа, 
пбједиоујући инфпрмације изразлишиуих делпва дужег 
уексуа 
1СЈ.3.2.2. ппвезује и пбједиоује инфпрмације исказане 
разлишиуим симбплишки сисуемима (нпр. уексу, уабела, 
графишки приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује разлишиуа гледищуа засуупљена у 
инфпрмауивнпм уексуу (нпр.мищљеое ауупра уексуа \>х. 
мищљеоа ушесника у дпгађају) 
1СЈ.3.2.4. извпди слпженије закљушке на пснпву уексуа и 
издваја делпве уексуа кпјиих ппукрепљују; резимира 
нарауивни уексу 
1СЈ.3.2.5. предсуавља уексу у пдгпварајућпј нелинеарнпј 
фпрми (унпси ппдауке изуексуа у дауу уабелу или 
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,љубав (према 
шпвеку,прирпди,дпмпвини...),правишнпсу,искренпсу,
племениупсу. 

 kприсуи разлишиуе извпре знаоа и щиру 
лиуераууру; 

•ппказује и негује шиуалашка инуереспваоа; 
 

дијаграм) 
1СЈ.3.2.6. прпцеоује сврху инфпрмауивнпг уексуа у 
пднпсу на предвиђену намену(нпр. кпји пд два уексуа 
бпље пписује дауу слику, да ли је упуусувп за (ппзнауу) 
игруппупунп и сл.) 
1СЈ.3.2.7. пбјащоава и вреднује дпгађаје и ппсуупке 
ликпва у уексуу (нпр. Пбјащоавазащуп је лик ппсуупип 
на пдређен нашин, или вреднује крај прише у пднпсу на 
свпјапредвиђаоа упкпм шиуаоа уексуа, или изнпси свпј 
суав п дпгађајима из уексуа) 
1СЈ.3.5.1. уумаши пспбине, ппнащаое и ппсуупке ликпва 
ппзивајући се на уексу    
1СЈ.3.5.2. упшава узрпшнп-ппследишне везе међу 
дпгађајима у уексуу 
1СЈ.3.5.3. уумаши идеје у коижевнпумеунишкпм уексуу, 
аргуменуује их ппзивајући се на уексу 
 

ЈЕЗИЧКА 
 КУЛТУРА 
 
 
пснпвни пблици 
 усменпг и 
 писменпг  
изражаваоа 
 
 
 
усмена и  

писмена 
вежбаоа 

Исхпди 

 уз ппмпћ препришава краћи уексу са прпменпм 
грамауишкпг лица, изменпм заврщеука фабуле ; 

  уз ппмпћ препришава уексу у целини и пп 
делпвима – пп даупм плану, пп заједнишки плану 
; 

 уз ппмпћ приша у дијалпщкпј фпрми – пп 
заједнишки сашиоенпм плану; 

 уз ппмпћ насуавља пришу према даупм ппшеуку;  

 уз ппмпћ пписује пејзаж, енуеријер, ппруреу;           

 уз ппмпћ извещуава у пблику пдгпвпра на 
пиуаоа п пбављенпм задауку у щкпли или кпд 
куће ; 

 пище дикуау са једнпсуавнијим захуевима; 

 преппзнаје и навпди неке синпниме и анупниме 
; 

 кприсуи скрпман фпнд реши суандарднпг српскпг 
језика, уз щуп маое кприщћеое ууђица и 
некоижевних реши ; 

Стандарди 
(за сва три нивпа) 
1СЈ.0.1 . 1 . ппзнаје пснпвна нашела впђеоа разгпвпра: уме 
да заппшне разгпвпр, ушесувује у оему и пкпнша га; 
пажљивп слуща свпје сагпвпрнике 
1СЈ.0.1.2. кприсуи фпрме ушуивпг пбраћаоа 
1СЈ.П.1.3. казујеуексу прирпднп, ппщуујући инупнацију 
решенице/суиха, без узв.„певущеоа" или „скандираоа" 
1СЈ.П.Ј.4. уме да преприша изабрани нарауивни или 
краћи инфпрмауивни уексу напснпву преухпдне израде 
плана уексуа и издвајаоа знашајних делпва или 
занимљивихдеуаља 
1СЈ.0.1.5. уме сампсуалнп (свпјим решима) да пписује и 
да приша на задауу уему: држи се уеме, јаснп 
сурукуурира казиваое (увпдни, средищои и заврщни 
деп казиваоа), дпбрп расппређујући пснпвну 
инфпрмацију и дпдауне инфпрмације 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив нашин да ппшне и заврщи 
свпје пришаое 

Знаоа и искусува 
кпја су ушеници 
суекли у пквиру 
језишке кулууре у 
1. и 2. и 3. 
разреду. 
 
 
 

прирпда и 
друщувп, музишка 
кулуура, ликпвна 

кулуура 

58 
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 зна уехнику израде писменпг сасуава; 

 пище краће  сасуаве и уруди се да  примени 
ппсуављене захуеве-пдређиваое уежищуа 
уеме,ппсмаураое,упшаваое и избпр грађе и 
расппређиваое ппјединпсуи,елеменуи 
кпмппзипције... 

•    ушесувује у  анализи писменпг сасуава на пснпву 
ппсуављених захуева; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1СЈ.0.1.7. уме у крауким цруама да пбразлпжи неку свпју 
идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да пдбрани свпју уврдоу или суав 
 
 
1.НИВП  
 
1СЈ.1.3.5. пище крауким ппупуним решеницама 
једнпсуавне сурукууре 
1СЈ. 1.3.6. издваја наслпв, углавнпм се држи уеме 
1СЈ. 1.3.7. препришава крауак једнпсуаван уексу (дп 400 
реши) 
1СЈ.1.3.8. кприсуи скрпман фпнд реши (у пднпсу на 
узрасу); правилнп их уппуребљава 
1СЈ. 1.3.9. пище крауку ппруку (п упме куда иде, защуп 
касни, и сл.) 
1СЈ. 1.3.10. пище шесуиуку (за Нпву гпдину, рпђендан), 
ппзивницу (за рпђенданскупрпславу, забаву), 
разгледницу (са леупваоа, зимпваоа, екскурзије) 
 
 

 Исхпди 
 

 препришава уексу са прпменпм грамауишкпг 
лица, изменпм заврщеука фабуле ; 

 препришава уексу у целини и пп делпвима – пп 
даупм плану, пп заједнишки и сампсуалнп 
сашиоенпм плану ; 

 приша у дијалпщкпј фпрми – пп заједнишки и 
сампсуалнп сашиоенпм плану; 

 насуавља пришу према даупм ппшеуку ; 

 сасуављапришу пп слпбпднпм избпру мпуива ; 

 уз маои ппдсуицај пписује пејзаж, енуеријер, 
ппруреу; 

 извещуава у пблику пдгпвпра на пиуаоа п 
пбављенпм или непбављенпм задауку у щкпли 

2.НИВП  
Стандарди 
1СЈ.2.3.3. пище јасним и пптпуним решеницама; варира 
језишки израз (ред реши урешеници, типпве решеница, 
дужину решенице...) 
] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагаое прганизује пкп 
пснпвне идеје текста кпјуппткрепљује пдгпварајућим 
детаљима 
1 СЈ.2.3.5. језишки израз прилагпђава кпмуникативнпј 
ситуацији(фпрмалнпј/нефпрмалнпј) 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. кпристи фпнд реши примерен узрасту; 
упптребљава синпниме (нпр. Даизбегне ппнављаое) 
1СЈ.2.3.9. исправља свпј текст (критишки шита 
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или кпд куће ; 

 пище дикуау са дппуоаваоем, избпрни, 
слпбпдни, кпнурплни дикуау; 

 схвауа грађеоа реши ; 

 разликује и изналази синпниме и анупниме ; 

 упшава семануишке функције акценуа ; 
 

 кприсуи реши суандарднпг српскпг језика, уз щуп 
маое кприщћеое ууђица и некоижевних реши ; 

 сампсуанп пище краће сасуаве,уз примену 
ппсуављених захуева-пдређиваое уежищуа 
уеме,ппсмаураое,упшаваое и избпр грађе и 
расппређиваое ппјединпсуи,елеменуи 
кпмппзипције... 

•зна да изврщи анализу писменпг сасуава на        
пснпву ппсуављених захуева; 

 

написанп, ппправља текст и исправљагрещке) 
IСЈ.2.3.10. уме да пппуни једнпставан пбразац са 
пснпвним ппдацима п себи (име,презиме, име 
рпдитеља, гпдина рпђеоа, адреса, телефпн; щкпла, 
разред, пдељеое) 
1СЈ.2.3.1 1. пище писмп (приватнп) и уме да га адресира 
 

 Исхпди 

 сампсуалнп препришава уексу са прпменпм 
грамауишкпг лица, изменпм заврщеука фабуле ; 

 сампсуалнп препришава уексу у целини и пп 
делпвима – пп даупм плану, пп заједнишки и 
сампсуалнп сашиоенпм плану ; 

 сампсуалнп приша у дијалпщкпј фпрми – пп 
заједнишки и сампсуалнп сашиоенпм плану; 

 мащупвиуп насуавља пришу према даупм ппшеуку 
; 

 мащупвиуп сасуавља пришу пп слпбпднпм 
избпру мпуива ; 

 пписује пејзаж, енуеријер, ппруреу, слпженије 
пднпсе међу предмеуима, бићима и ппјавама ; 

 сампсуалнп извещуава у пблику пдгпвпра на 
пиуаоа п пбављенпм или непбављенпм задауку 
у щкпли или кпд куће ; 

 правилнп пище дикуау са дппуоаваоем, 
избпрни, слпбпдни, кпнурплни дикуау; 

3.НИВП  
Суандарди 
1СЈ.3.3.1. пище јасним, ппупуним, дпбрп пбликпваним 
решеницама; кприсуиразнпврсне синуаксишке 
кпнсурукције, укљушујући и слпжене 
1СЈ.3.3.2. јаснп сурукуурира уексу (увпдни, средищои и 
заврщни деп уексуа); дпбрпрасппређује пснпвну 
инфпрмацију и дпдауне инфпрмације унууар уексуа и 
пасуса 
ЈСЈ.3.3.3. прилагпђава језишкп-суилски израз уипу уексуа 
1СЈ.3.3.4. сасуавља крауак експпзиупрни уексу 
1СЈ.3.3.5. кприсуи бпгау фпнд реши (у пднпсу на узрасу) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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 фпрмира ппрпдице реши;  

 разуме семануишке функције акценуа ; 

 зна уехнику израде писменпг сасуава; 

 сампсуанп пище сасуаве,уз правилну примену 
ппсуављених захуева-пдређиваое уежищуа 
уеме,ппсмаураое,упшаваое и избпр грађе и 
расппређиваое ппјединпсуи,елеменуи 
кпмппзипције... 

•анализира  писмени сасуава на пснпву 
ппсуављених захуева,упшава каракуерисуишне деуаље; 
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм узрасуу је да псппспби ушеника да на суранпм језику кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм и писанпм 

пблику п уемама из оегпвпг неппсреднпг пкружеоа. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ЗАДАЦИ НА НИВПУ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

Hello 
 

Разумеваое гпвпра 

Ушеник уреба да: 

- разуме ппщуи садржај крауких и прилагпђених уексупва ппсле некпликп 
слущаоа; 

- разуме краће дијалпге (дп 5 реплика / пиуаоа и пдгпвпра), прилагпђене прише 
и песме у пквиру уема предвиђених прпгрампм, кпје шује уживп, или са аудип-
визуелних записа и адекваунп реагује на ппјединашне делпве усмених ппрука 
издвајајући биуне инфпрмације (дауум, време, месуп, пспбе, кплишину...); 

ПСТ    1.3.1      1.3.2 
ПСТ    2.1.8      2.1.14 
ПСТ    3.1.18    3.1.27 

 

Српски језик 
Прирпда и 
друщувп 

4 
 

People 
 

ПСТ   1.1.16    1.1.18    1.3.1    1.3.2 
ПСТ    2.1.15    2.1.18 
ПСТ   3.1.16     3.1.24 

 

Српски језик 
 

 

7 
 

Homes 
 

ПСТ   1.1.6    1.1.16    1.3.1    1.3.2 
ПСТ    1.3.5    2.1.22 

 

Српски језик 
Прирпда и 
друщувп 

9 
 

Animals ПСТ    1.1.19    1.3.1      Српски језик 8 
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 - разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у вези са лишним 
искусувпм и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп, дпгађај 
из неппсредне прпщлпсуи и планпви за будућнпсу иуд.). 

Разумеваое писанпг текста 

Ушеник уреба да: 

- разуме краћи уексу (дп 50 реши), написане реши и решенице сасуављене 
углавнпм пд ппзнауих језишких елеменауа (реши и језишке сурукууре предвиђене 
прпгрампм); 

- разуме пснпвна знашеоа крауких писаних и илусурпваних уексупва п ппзнауим 
уемама; 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на писане ппруке у вези са лишним 
искусувпм и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп, дпгађај 
из неппсредне прпщлпсуи и планпви за будућнпсу иуд.). 

Усменп изражаваое 

Ушеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, акценуује реши, ппщуује риуам и инупнацију; 

- сампсуалнп даје инфпрмације п себи и пкружеоу; 

- пписује у некпликп решеница ппзнауу радоу или сиууацију, препришава ппщуи 
садржај прпшиуанпг или саслущанпг уексуа, кприсуећи усвпјене језишке елеменуе 
и сурукууре. 

Интеракција 

Ушеник уреба да: 

- у суварним и симулираним гпвпрним сиууацијама са сагпвпрницима размеоује 

ПСТ    2.1.20    2.3.6 
ПСТ    3.1.21 

 

Прирпда и 
друщувп 

 

My Life 
 

ПСТ    1.1.13    1.3.1       
ПСТ    2.1.16    2.1.22    2.3.3 
ПСТ    3.1.15    3.3.1 

 

Српски језик 
Прирпда и 
друщувп 

9 
 

Sport 
 

ПСТ    1.1.14    1.1.16     1.1.18       
ПСТ    2.1.16    2.1.20    2.1.22 
ПСТ    3.1.15     

 

Српски језик 
Физишкп 
васпиуаое 

8 
 

Detectives 
 

ПСТ    1.1.17    1.3.4       
ПСТ    2.1.17    2.1.22    2.3.8 
ПСТ    3.1.21     

 

Српски језик 
 

9 
 

Celebration 
 

ПСТ    1.1.16    1.3.1       
ПСТ    2.1.22    2.3.1    2.3.6 
ПСТ    3.1.21     

 

Српски језик 
Прирпда и 
друщувп 

8 
 

School ПСТ    1.1.13    1.1.20    1.3.4       
ПСТ    2.1.14    2.1.23    2.3.3  2.3.8 
ПСТ    3.1.21     

 

Српски језик 
Прирпда и 
друщувп 

10 
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исказе у вези са кпнуексупм ушипнице, акуивнпсуима у ушипници, свакпдневним 
акуивнпсуима и дпгпвприма (у садащопсуи и будућнпсуи), кап и дпгађајима из 
неппсредне прпщлпсуи; 

- размеоује инфпрмације п хрпнплпщкпм и меуепрплпщкпм времену; 

- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи иуд.) ппщуујући спципкулуурне нпрме 
кпмуникације (уражи реш, не прекида сагпвпрника, пажљивп слуща друге...); 

- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи разјащоеоа. 

Писменп изражаваое 

Ушеник уреба да: 

- дппуоава и пище решенице и краће уексупве (дп 5 решеница, пднпснп 20 реши), 
шију кпхеренунпсу и кпхезију ппсуиже кприсуећи језишке елеменуе предвиђене 
прпгрампм и у вези са ппзнауим писаним уексупм или визуелним ппдсуицајем, 
кприсуећи ппзнауе уемауске и језишке елеменуе; 

- препришава уексу, пище шесуиуку или разгледницу, ппруку, ппзивницу и др.; 

- пппуоава фпрмулар или пријаву (име, презиме, улица и брпј, месуп и 
ппщуански брпј, дауум рпђеоа). 

Знаоа п језику2 

Ушеник уреба да: 

- преппзнаје и кприсуи предвиђене грамауишке садржаје (глагплска времена: 
садащое, прпщлп и будуће време у јаснп кпнуексууализпваним сурукуурама, 
пднпснп без уепријскпг пбјащоаваоа и инсисуираоа на апсплуунпј грамауишкпј 
уашнпсуи); 

- ппщуује ред реши у решеници; 
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- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. 
фпрме ушуивпсуи); 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким 
акуивнпсуима. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и 
друщуву; да псппспби ушенике за примену усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, за успещнп насуављаое 
мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм 
развиуку лишнпсуи ушеника. 

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

СКУП  
ПРИРПДНИХ 
 БРПЈЕВА 

ИСХПДИ 

 зна низ прирпдних брпјева; 

 зна свпјсува рашунских пперација; 

 упшава ппнащаое нуле при сабираоу и мнпжеоу и 
јединице при мнпжеоу;  

 шиуа ,записује и уппређује  брпјеве дп милипн и веће пд 
милипна у декаднпм брпјевнпм сисуему; 

 приказује прирпдне брпјеве уашкама брпјевне пплуправе; 

 зна да резулуау зависи пд кпмппненауа рашунских 

1.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА. 1 . 1 . 1 . зна да прпшиуа и запище 
дауи брпј, уме да уппреди брпјеве пп 
велишини ида прикаже брпј на даупј 
брпјевнпј пплуправпј  
1МА. 1 . 1 .2 .рашуна вреднпсу брпјевнпг 
израза са највище две пперације 
сабираоа ипдузимаоа у пк виру прве 
хиљаде  
1МА. 1.1.3. мнпжи и дели без псуаука 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним 
предмеуима пд зависнпсуи 
пд садржаја  и мпгућнпщћу 
насуавних јединица 

 

132 
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пперација; 

 шиуа, сасуавља и израшунава вреднпсу израза са вище 
пперација(најмаое две); 

 врщи шеуири пснпвне рашунске пперације у скупу 
прирпдних брпјева; 

 рещава једнпсуавније једнашине у скупу N; 

 рещава једнпсуавније уексууалне задауке, 

 шиуа и пище разлпмке пблика а/б када је а< б и б≤ 10; 

Ушеник уме да: 
- напище брпј кап збир прпизвпдадекадне јединице и 
једнпцифренпгбрпја (на пример, ппнуђен је заппшеупример пп 
кпме ушеник заврщавазадауак, али се 0 не ппјављује кап цифра); 
- цифрама запище брпј кпји је даурешима и када брпј садржи 0 – 
разумеппзицију 0 у запису брпја; 
- запище брпј кап збир прпизвпдадекадне јединице и 
једнпцифренпгбрпја и када брпј садржи 0; 
-пдреди и запище брпј пп дауимједнпсуавним захуевима 
(кпмбинпваоедва захуева; захуеви су, на пример,парнпсу брпја 
и кпмбинација разлишиуих цифара или слишнп;ппнуђен 
мпдел...); 
- уппреди брпјеве кприсуећи симбпле>, <; 
- пдреди преухпдник и следбеник икприсуи уе уермине; 
- у даупм брпју пдреди месну вреднпсуцифре 
 
Ушеник уме да: 
1) изврщи шеуири пснпвнерашунске пперације, 
2) рещи једнпсуавне једнашине 
– неппзнау сабирак, шинилац,умаоеник, дељеник, 
3) израшуна изразе са две рашунскепперације. 
-изврщи рууинска рашунаоа (сабираое, пдузимаое, мнпжеое)  
укљушујући и рашун са прелазпм; 
- израшуна изразе са две рашунскепперације исупг приприуеуа; 
- запище изразе на пснпву захуева:„смаоиуи за...“, „увећауи 
за...“,„упликп пууа веће“, „упликп пууамаое“; 
- примени правилп п прпмени збира узависнпсуи пд прпмене 

(урпцифрене брпјеве једнпцифреним) 
у пквирупрве хиљаде  
1МА. 1.1.4. уме да на пснпву уексуа 
правилнп ппсуави израз са једнпм 
рашунскпмпперацијпм 
 1МА. 1.1.5. уме да рещава једнпсуавне 
једнашине у пквиру прве хиљаде 
1МА. 1.3.1. уме да прпшиуа и фпрмалнп 
запище разлпмак   — (л < 10) и преппзна 
оегпвграфишки приказ  
IМА. 1.3.2. уме да израшуна пплпвину, 
шеувруину и десеуину неке целине 
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једнпг сабирка; 
- примени закпн кпмууације уједнпсуавнпј сиууацији (рашун 
безпрелаза). 
Ушеник уме да: 
- насуави низ брпјева на пснпвуједнпсуавнпг правила. 
- пукрива и примеоује правилнпсу упблику или расппреду 
гепмеуријскихфигура, симбпла и слишнп; 
- шиуа ппдауке са графикпна (на пример,дау је графишки приказ 
ппдауака упблику суубића); 
- шиуа ппдауак из уабеле пп даупммпделу (на пример, 
ппдаципрганизпвани у уабелу кап у игри„ппдмпрнице”, 
расппред шаспва;ппнуђен је пример из кпјег се видиправилп пп 
кпме шиуа ппдауак изпдгпварајућег ппља). 
Ушеник уме да: 
- шиуа и запище разлпмак кап депцелине, кприсуећи фпрмалне 
записе: 
½, ¼ , 1/10; 
- израшунаурећину, шеувруину идесеуину пд целпг, када је 
разлпмакзаписан решима, а не фпрмалнп. 
 

 ИСХПДИ 

 шита и записује ппмпћу слпва пснпвна свпјства 
рашунских пперација; 

 упшава зависнпст између резултата и кпмппнената 
рашунских пперација; 

 придружује прирпдним брпјевима ташке брпјевне 
пплуправе; 

 шита, саставља и израшунава вреднпст израза са вище 
пперација; 

 зна знашеое разлпмака, оихпвп шитаое и писаое уз 
кприщћеое пдгпварајућих термина; 

 рещава једнашине у скупу N; 

 рещава текстуалне задатке (саставаљоем 

2.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА.2.1.1 .    уме  да   примени   свпјства   
прирпдних   брпјева   (паран,   неиаран.   
највећи,најмаои, претхпдни, следећи 
брпј) и разуме декадни брпјни систем  
1МА.2.1.2. уме да пдреди десетицу. 
стптину и хиљаду најближу датпм 
брпју  
1МА.2.1.3. сабира и пдузима, рашуна 
вреднпст израза  
IМА.2.1.4. рашуна вреднпст израза с 
највище две пперације  
1 МА.2.1.5. уме да рещава једнашине 
1МА.2.3.1.уме да преппзна разлпмак 
a/b(  а< б и б≤ 10)  када је графишки 
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израза,пднпснп ппмпћу једнашине); 

 кпректнп записује рещеое задатка(у свесци или на 
табли); 

 кпристи учбеник; 

Ученик уме да: 
- у датпм брпју пдреди месне вреднпсти цифара и манипулище 
тим цифрама (на пример, замеоује места илиуппређује цифре 
или слишнп...). 
- запище брпј ппщтујући истпвременп вище критеријума, 
највище три(захтеви у једнпм задатку мпгу да буду,на 
пример, разлишите цифре или 0укљушена у запис брпја или 
најмаои или највећи брпј и слишнп...). 
Ученик уме да: 
- израшуна изразе са две рашунске пперације разлишитпг 
припритета; 
- кпристи заграде у изразима са две рашунске пперације 
разлишитпг припритета – зна да заграде меоају припритет 
рашунских пперација 
(једнпставан рашун); 
- рещи једнпставне једнашине у скупу N (шетири пснпвне 
рашунске пперације, рашун са прелазпм); 
- примени правилп п сталнпсти збира и закпн аспцијације; 
- на пснпву слпженијег текста ппстави и/или израшуна израз 
са две пперације разлишитпг припритета; 
- на пснпву слпженијег текста ппстави и рещи једнашину са 
једнпм пперацијпм; 
- примени пснпвне пспбине рашунских пперација (на пример, 
сталнпст разлике, закпн дистрибуције). 
Ученик уме да : 
- пткрива и примеоује правила да би прпшитап и/или записап 
ппдаткетабеларнп или графишки (на пример,табеларнп 
записује ппдатке датеграфикпнпм; шита ппдатке из табеле, 
а није ппнуђен мпдел; прпналази цифреу некпм низу пп 
задатпм критеријумуи слишнп). 

приказан нафигури ппдељенпј на I? 
делпва  
1МА.2.3.2. уме да израшуна n-ти деп 
н еке целине и пбрнутп, уппређује 
разлпмкепблика 1/n (n≤  10)  
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- кпристи дате ппдатке да би ппставип и рещип задатак и да 
би упшипправилп (на пример, ппреди ппдаткедате 
графикпнпм, ппсматра два низабрпјева и налази везу међу 
оима ислишнп). 
 
Ученик уме да: 
- фпрмалнп запище разлпмак кпји је приказан графишки и 
пбрнутп (пднпси се самп на разлпмке: ½, ¼, 1/10 
- израшуна деп целпг, али самп уситуацијама када је 
разлпмакзаписан решима (на пример, петина,щестина...); 
- преппзна већи, маои или једнакразлпмак акп су приказани 
графишки(дати сликпм). 
- запище разлпмак приказан сликпми и пбрнутп (на пример, 
1/3,1/8 
- израшуна целп акп је ппзнат деп 
1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 
- запище 1/10  дату графишки; 
- уппреди два разлпмка кприщћеоем знакпва >, <, = (при шему је 
дат запис самп разлпмака ½, ¼, 1/10) 
 

 ИСХПДИ 

 рещава слпженије текстуалне задатке; 

 кпристи при пбављаоу пперација уппзната свпјства тих 
пперација ради лакщег и бржег рашунаоа; 

 примеоује зависнпст резултата пд кпмппнената у 
лакщем и бржем израшунаваоу; 

 дели са пстаткпм и прпверава ташнпст дељеоа; 
 

 сампсталнп прпверава ташнпст изврщене рашунске 
пперације,кап и ращеое једнашине или рещеое 
неједнашине; 

Ушеник уме да: 
- запище брпј акп судате месневреднпсти у слпженијем тексту, 
ппщтујући истпвременп вище захтеваи/или рещавајући 
задатак у вищекпрака; 

3.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА.3.1.1.  уме да примени свпјства 
прирпдних брпјева у рещаваоу 
прпблемскихзадатака 
1 МА.3.1.2. зна свпјства пперација 
сабираоа и пдузимаоа и уме да их 
примени.  
1МА.3.1.3. уме да израшуна брпјевну 
вреднпст израза са вище пперација, 
ппщтујућиприпритет 
1 МА.3.1.4. уме да рещава слпженије 
прпблемске задатке дате у текстуалнпј 
фпрми  
1МА.3.1.5. уме да пдреди рещеоа 
неједнашине са једнпм пперацијпм 
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- класификује брпјеве у пдгпварајућу декадну јединицу; 
Ушеник уме да: 
- ппстави и/или израшуна изразе са вище рашунских пперација 
разлишитпг припритета; 
- рещи слпженије једнашине, кпристећи највище две 
пперације. 
Ушеник уме да: 
- закљушује ппаналпгији, пткриваи примеоује правилп у 
слпженпјситуацији (на пример, кпдира,замеоује низ брпјева 
низпм фигура;дещифрује). 
Ушеник уме да: 
- у слпженпм текстуалнпм задатку израшуна целп акп је ппзнат 
једаноегпв деп; 
- уппреди разлпмке кпристећи знаке >, <, =. 

1МА.3.3.1. уме да прпшита, фпрмалнп 
запище и графишки прикаже разлпмак 
а/b(b≤10, а<b) 
1 МА.3.3.2. зна да израшуна деп 
а/b(b≤10, а<b)неке целине и кпристи 
тп у задацима 

 

МЕРЕОЕ 
И 

МЕРЕ 

ИСХПДИ 
 

 зна јединице за ппврщину маое и веће пд меура 
квадраунпг; 

 упшава пднпс међу јединицама за ппврщину; 
 

Ушеник уме да: 
- преппзна мерне јединице за дужину(m, cm, km, mm,km)  и 
ппврщину маое и веће пд меура квадраунпг на пснпву 
кпнкреуних примера из живпуа; 
- пдреди пднпс између мерних јединица за дужину (на пример, 
кпликп 1m има cm, 1km има m?) и ппврщину у једнпсуавнијим 
примерима; 
 

1.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА. 1.4.4. уме да шиуа једнпсуавније 
графикпне. уабеле и дијаграм 
IМА. 1.2.2. зна јединице за мереое 
дужине и оихпве пднпсе  
1МА.1.2.4.кприсуи ппсуупак мереоа 
ппврщине пбјекуа,приказанпг на 
слици,при шему је дауа мерна јединица; 

 

Садржаји  
пбрађени у 3. разреду у 
пквиру уеме Мереое и 
мере 
 
 
 
српски језик 
ликпвна кулуура 
 
прирпда и друщувп 

 

10 

 ИСХПДИ 
 

 знају и разумеју јединице за ппврщину и оихпв пднпс; 

 знају да  примене јединице за ппврщину при 
израшунаваоу ппврщине квадрата и правпугапника, 
квадра и кпцке; 
 

Ученик уме да: 

2.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА.2.4.5. уме да кпристи ппдатке 
приказане графишки или табеларнп у 
рещаваоу једнпставних задатака и 
уме графишки да представи дате 
ппдатке 
1 МА.2.2.2. претвара јединице за 
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- претвара и уппреди мерне јединице за дужину (из маоих у 
веће или пбрнутп) у слпженим ситуацијама – када задатак 
садржи вище захтева, на пример: кпмбинпваое дп три мерне 
јединице (km, m, dm и cm), претвараое мера,рашун са мерама 
и слишнп; 
`- претвара и уппреди мерне јединице за ппврщину (из маоих у 
веће или пбрнутп)у једнпставним ситуацијама; 
 

мереое дужине 
1МА.2.2.3. зна јединице за мереое 
ппврщине и оихпве пднпсе 

 

 ИСХПДИ 
 
Ушеник уме да: 
-претвара и уппреди мерне јединицеза ппврщину у слпженијпј 
ситуацији, на пснпвуслпженијег текста. 

3.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА.3.2.1.претвара јединице за 
мереое ппврщине из већих и маое 

 

  

ППВРШИНА ИСХПДИ 
 

 израшунава ппврщину квадрауа,правпугапника,кпцке и 
квадра када су дауи сви ппдаци и када су ппдаци у 
исуим мерним јединицама; 

Ушеник уме да: 
- примени наушена правила п рашунаоуппврщине акп му 

је дауа ппмпћ (слика,димензије, реалан кпнуексу). 

 

1.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА. 1.2.3. кприсуи ппсуупак мереоа 
дужине пбјекуа, приказанпг на слици, 
при шемује дауа мерна јединица  
1МА.1.2.4.кприсуи ппсуупак мереоа 
ппврщине пбјекуа,приказанпг на 
слици,при шему је дауа мерна јединица; 

 

Садржаји  
пбрађени у 3. разреду у 
пквиру уеме Гепмеуријски 
пбјекуи и оихпви 
међуспбни пднпси 
 
српски језик 
ликпвна кулуура 
 

прирпда и друщувп 

30 

 ИСХПДИ 
 
Ученик уме да: 
 
-примени директнп фпрмулу зарашунаое ппврщине 
правпугапника,квадрата,кпцке и квадра (и када има 
самптекст, без ппнуђене слике). 
- упши и примени правила за рашунаое ппврщине 
правпугапника и квадрата у слпженијпј ситуацији, алитакп да 
је, ппред текста, дата и слика. 

 

2.НИВП 
СТАНДАРДИ 
1МА.2.2.5.уме да израшуна ппврщину 
правпугапника и квадрата када су 
ппдаци дати у истим мерним 
јединицама 
1МА.2.2.6.преппзнаје мрежу кпцке и 
квдра и уме да израшуна оихпву 
ппврщину када су ппдаци дати у истим 
мерним јединицама 

 

  

 ИСХПДИ 
 

3.НИВП 
СТАНДАРДИ 
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 знају да цртају мреже кпцке и квадра праве мпделе 
кпцке и квадра; 
 

Ушеник уме да: 
 

- упши и примени правила за рашунаое ппврщине 
правпугапника, квадрата,кпцке и квадра  у слпженијпј 

ситуацији. 

 
1МА.3.2.4.уме да израшуна пбим и 
ппврщину слпжених фигура у равни када 
су ппдаци дауи у исуим мерним 
јединицама 

 

 

ПРИРПДА И ДРУШТВП 

Циљ наставног предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 
одговоран живот у њему.  

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРИРПДА И ДРУШТВП 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

IМПЈА 
ДПМПВИНА 
ДЕП СВЕТА 

 зна пснпвне пдредице државе,пдређује ппјам државе: 

 зна пснпвне прирпднп-гепграфске пдлике Србије; 

 ппзнаје прирпднп креуаое и пснпвне сурукууре суанпвнищува 
Србије; 

 ппзнаје ппједине међунарпдне и дпмаће прганизације и 
манифесуације кпје су ,,гарануи“ дешијих права; 

 зна угрпжена и защуићена ппдрушја у Србији; 

 упшава прпмене упкпм развпја српске државе; 

1.НИВП  
         Стандарди 
 
IПД. 1.5.1. зна кпје друщувене групе 
ппсупје и кп су оихпви шланпви 
IПД. 1.5.2. зна пснпвна правила 
ппнащаоа у ппрпдици, щкпли и 
насељу 
1ПД. 1.6.1.зна основне облике рељефа и 

површинских вода 
1ПД.1.6.2.зна основне типове насеља и 

њихове карактеристике 
1ПД.1.6.3.зна географски положај и 

основне одреднице државе Србије: 

Кпрелација ће се 
врщиуи са свим 
насуавним 
предмеуима пд 
зависнпсуи пд 
садржаја 
__________ 
 
 
Садржаји свеуа 
пкп нас  и 
прирпде и 
друщува пбрађени 

16 
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територија,границе, главни 

град,симболи, становништво 
 

у 1. , 2. и 3. 
разреду кпји се 
пднпсе на мпју 
пкплину,мпје 
месуп и мпј 
завишај. 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
музишка кулуура 
физишкп 
васпиуаое 
(садржаји 
здравсувенпг 
васпиуаоа) 

 

  упшава узајамна права и пбавезе државе и грађана, уме да их 
преппзнају у правилима кпја регулищу пднпсе у држави; 

  сналази се и пријентище на гепграфскпј карти Србије; 

 Разуме физишкп-гепграфски и сапбраћајнп-гепграфски 
пплпжај Србије; 

 зна најважније пдреднице развпја српске државе; 

 упшава знашај наципналних паркпва,резервата и сппменика 
прирпде; 

 

2.НИВП  
        Стандарди 
 
1ПД.2.4.4. уме да прпнађе пснпвне 
инфпрмације на гепграфскпј карти 
Србије: највећаи најважнија насеља, 
пблике рељефа и ппврщинских впда  
1 ПД.2.5.1. зна кпје су улпге 
разлишитих друщтвених група 
иоихпвих шланпва  
IПД.2.5.2. зна кпја су права и пбавезе 
шланпва у разлишитим друщтвеним 
групама  
1ПД.2.6.2.зна пснпвне пдлике рељефа и 
впда у држави Србији 
1ПД.2.6.5. упшава слишнпсти и разлике 
између нашина живпта некад и сад  

 

 

  разуме знашај пшуваоа наципналнпг идентитета и 
уграђиваое у светску културну бащтину; 

 пбјащоава прирпднп-гепграфске пдлике Србије; 

 разуме структуре станпвнищтва; 

3.НИВП 
 
        Стандарди 
1 ПД.3.5.1. разуме заједнишке 
карактеристике друщтвених група и 
разлике међу оима  
IПД.3.5.2. разуме да се права и 
пбавезе шланпва друщтвених група 
међуспбнпдппуоују 
1 ПД.3.4.1. уме да шита гепграфску 
карту примеоујући знаоа п странама 
света и знашеоу картпграфских 
знакпва 
1ПД.3.6.1. зна щта је претхпдилп. а 
щта је уследилп накпн важних 
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истпријских дпгађаја и ппјава 
 

II   СУСРЕТ СА 
ПРИРПДПМ 
 
а)Биљни и 
живптиоски 
свет у Србији 
 
 
б)Чпвек деп 

прирпде 

Исхпди 

 ппзнаје флпру и фауну наще земље; 

 сппзнаје себе,упшава и уважава пплне разлике; 

 зна пснпве здравпг живљеоа; 

 развија пдгпвпран пднпс према себи и другима; 

 инфпрмисан је п щуеунпсуи алкпхпла,дрпге и пущеоа; 

 ппсмаура и упшава прирпдне ппјаве; 
 

1.НИВП  
 
       Стандарди 
1ПД. 1.1.4. уме да класификује жива 
бића према једнпм пд следећих 
криуеријума: изгледу, нашину исхране, 
креуаоа и размнпжаваоа 
  1ПД. 1.1.6. разликује суанищуа према 
услпвима живпуа и живим бићима у 
оима 
1ПД. 1.5.4. зна кпји су главни извпри 
ппаснпсуи пп здравље и живпу људи и 
пснпвнемере защуиуе  
1ПД. 1.5.5. зна ппсуупке за пшуваое и 
унапређиваое људскпг здравља 

 

Садржаји свеуа 
пкп нас  и 
прирпде и 
друщува пбрађени 
у 1. , 2. и 3. 
разреду кпји се 
пднпсе на живу и 
неживу прирпду и 
оихпву 
ппвезанпсу. 
 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
 
музишка кулуура 
 
физишкп 
васпиуаое 

 

12 

 Исхпди 

 упчава, запажа, прати прирпдне ппјаве; 

 сагледава шпвека кап живп и свеснп друщтвенп биће; 

 утче на квалитет живпта; 

 сппзнаје себе и свпје пснпвне живптне пптребе и развија 
навике здравпг живљеоа; 

 

2.НИВП  
 
         Стандарди 
IПД.2.1 . 1 . разуме ппвезанпст живе и 
неживе прирпде на пшигледним 
примерима 
1 ПД.2.1.2. зна пснпвне разлике између 
биљака, живптиоа и људи 
IПД.2.1.3. примеоује вищеструке 
критеријуме класификације живих 
бића 
1 ПД.2.1.4. зна улпгу пснпвних делпва 
живих бића 
IПД.2.1.5. разуме ппвезанпст услпва 
живпта и живих бића у станищту 
1 ПД.2.1.6. разуме међуспбну 
зависнпст живих бића у живптнпј 
заједници 
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 Исхпди 

 сагледава знашајну улпгу шпвека у защтити и пбнављаоу живпг 
света-пдржаваоу екплпщке равнптеже ради сппственпг 
ппстанка; 

 сагледаваое знашаја и мпгућнпсти прпизвпдое здраве хране при 
узгпју живптиоа и гајеоу биљака; 

кпристе разлишите извпре знаоа и примеоују наушенп у 
свакпдневнпм живпту. 

3.НИВП  
 
        Стандарди 
1 ПД.3.1.2. разуме функципналну 
ппвезанпст разлишитих делпва тела 
живих бића 
 

 

III   ИСТРАЖУЈЕМП 
 ПРИРПДНЕ 
 ППЈАВЕ 
 
а)Истраживаое и  
упшаваое 
 узрпшнп- 
ппследишних  
веза 
 
б)Испитиваое 
 свпјстава 
 материјала 
 
в)Прпмене 
 материјала 

      Исхпди 

 упшава правила кпја важе за сва креуаоа; 

 зна пд шега зависи велишина сенке; 

 упшава разлишиуа свпјсува мауеријала; 

 разликује и преппзнаје запаљиве мауеријале; 

 упшава ппврауне и неппврауне прпмене мауеријала; 

 зна кпји мауеријали најбиље прпвпде ел. сурују,упплпуу,кпји 
дпбрп прппущуају свеулпсу,кпји су дпбри расувараши; 

 иденууфикује смеще у пкружеоу; 

 запажа прпмене при сагпреваоу; 

 ушесувује у извпђеоу једнпсуавних пгледа и испиуиваоу 
свпјсуава мауеријала; 

 

1.НИВП  
 
      Стандарди 
1ПД. 1.3.2. зна да су впда у прирпди, 
ваздух и земљищуе сасуављени пд 
вище мауеријала 
1ПД. 1.3.3. зна да разлишиуе живпуне 
намирнице садрже разлишиуе сасупјке  
1ПД. 1.3.4. зна пснпвна свпјсува 
мауеријала: уврдпћа, еласуишнпсу, 
гусуина,расувпрљивпсу, прпвиднпсу, 
намагнеуисанпсу  
1ПД. 1.3.5. зна да свпјсува мауеријала 
пдређују оихпву уппуребу и 
преппзнајепримере у свпм пкружеоу  
1ПД. 1.3.6. зна прпмене мауеријала кпје 
насуају збпг прпмене уемпераууре. 
Уследмеханишкпг ууицаја и делпваоа 
впде и ваздуха 
1ПД. 1.4.1. уме да преппзна креуаое 
уела у разлишиуим ппјавама 

 

Садржаји свеуа 
пкп нас пбрађени 
у 1. и 2. разреду и 
прирпде и 
друщува пбрађени 
у 3. разреду кпји 
се пднпсе на 
мауеријале и 
оихпву уппуребу. 
 
 
 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
 
музишка кулуура 
 
физишкп 
васпиуаое 

17 

 Исхпди 

 разуме правила кпја важе за сва кретаоа; 

 знају да испитају свпјства 
материјала:механишка,тпплптна,светлпсна,звушна,електри
шна,магнетна,раствпрљивпст; 

2.НИВП  
 
      Стандарди 
1 ПД.2.3.1. зна слпженија свпјства 
впде и ваздуха: агрегатнп стаое и 
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 знају какп да се защтите пд ппжара; 

 пписује смеще у пкружеоу; 

 разуме и пписује прпмене при сагпреваоу; 
 

кретаое  
IПД.2.3.2. зна да су разлишита 
свпјства впде, ваздуха и земљищта 
ппследица оихпвпг разлишитпг 
састава 
1 ПД.2.3.3.  разликује материјале кпји 
су дпбри прпвпдници тпплпте и 
електрицитетапд пних кпји тп нису  
1 ПД.2.3.4. зна да тпплптна и 
електришна прпвпдљивпст 
материјала пдређују оихпвуупптребу 
и преппзнаје примере у свпм 
пкружеоу  
1ПД.2.3.5.разликује ппвратне и 
неппвратне прпмене материјала  
IПД.2.3.6. разликује прпмене 
материјала при кпјима настају други 
материјалм пдпних прпмена 
материјала при кпјима не настају 
други материјалм 
1 ПД.2.4.1. зна да кретаое тела 
зависи пд силе кпја на оега делује, 
врсте ппдлпге ипблика тела 
1ПД.2.4.2. зна да се светлпст креће 
правплинијски  

 

 Исхпди 

 запажају и кпристе наушенп п кретаоу,звуку,електришним и 
тпплптним ппјавама, магнетима, раствпрљивпсти,светлпсним 
ппјавама,смещама, разлишитин свпјствима и прпменама 
материјала; 

 ппсматрају,истражују прирпдне ппјаве,извпде једнпставније 
пгледе и изнпсе свпја запажаоа и закљушке; 

 

3.НИВП 
 
         Стандарди 
IПД.3.1 . 1 . разуме ппвезанпст живе и 
неживе прирпде на маое пшигледним 
примерима  
1 ПД.3.3.1. разуме какп загреваое и 
хлађеое впде и ваздуха утишу на 
ппјаве у прирпди  
1 ПД.3.3.2. примеоује знаое п 
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прпменама материјала за пбјащоеое 
ппјава у свпм пкружеоу 

 

IV   РАД, 
ЕНЕРГИЈА, 
ПРПИЗВПДО
А И 
ППТРПШОА 
 

       Исхпди 

 зна да је рад свесна акуивнпсу шпвека; 

 преппзнаје и именује  прирпдна бпгаусува; 

 разликују пбнпвљиве и непбнпвљиве извпре енергије; 

 упшавају и разликују делаунпсуи људи у разлишиуим 
крајевима Србије; 

 увиде везе између кприщћеоа ресурса, примеоених 
уехнплпгија прпизвпдое и пдрживпг развпја; 

 зна какп се щуиуи и шува здрава живпуна средина; 
 
 
         
 

 
 
 
 

  
        
 

1.НИВП  
Стандарди 

1ПД.1.1.1.прави разлику између 
прирпде и прпизвпда људскпг рада 
1ПД. 1.2.1. преппзнаје и именује 
прирпдне ресурсе 
1ПД. 1.2.2. зна уппуребну вреднпсу 
прирпдних ресурса 
1ПД. 1.2.3. разликује ппвпљнп и 
неппвпљнп делпваое шпвека пп 
пшуваое прирпде 
1ПД. 1.5.3. зна кпје људске делаунпсуи 
ппсупје и оихпву улпгу 
 

Садржаји прирпде 
и друщува 
пбрађени у 
3.разреду кпји се 
пднпсе на људску 
делаунпсу 
 
 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
 
музишка кулуура 
 
физишкп 
васпиуаое 
 

10 

 Исхпди 

 упчава и разуме  прднпст пбнпвљивих извпра енергије,кап и 
пптребу раципналне пптрпщое; 

 сагледава недпвпљнп искприщћене и екплпщке енергетске 
извпре у свпм 
пкружеоу(слама,кукурузпвина...ветар,впда,сунце); 

 разликује ,,шисте и прљаве“ технплпгије и упшава знашај 
защтите живптне средине; 

 зна пд шега зависи делатнпст људи у разлишитим крајевима 
и насељима Србије; 

 

2.НИВП  
Стандарди 

IПД.2.2.1. разликује пбнпвљиве и 
непбнпвљиве прирпдне ресурсе 
1 ПД.2.2.2. разуме екплпщку 
пправданпст упптребе пбнпвљивих 
ресурса ираципналнпг кприщћеоа 
непбнпвљивих ресурса 
IПД.2.2.3. зна пснпвне мере защтите 
живе и неживе прирпде кап прирпдних 
ресурса  
1 ПД.2.2.4. зна щта је дпбрпбит 
живптиоа и ппступке кпјима се пна 
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щтити 
IПД.2.5.3.разуме ппвезанпст и 
међузависнпст разлишитих људских 
делатнпсти 
1ПД.2.6.3.разуме ппвезанпст 
прирпднп-гепграфских фактпра – 
рељефа,впда,климе – и делатнпсти 
људи 
 

 Исхпди 

 примеоују наушенп у защтити живптне средине и 
раципналнпј пптрпщои извпра енергије; 

 схватају знашај пшуваоа ресурса ; 

 сагледава ,,границе“ прирпдних ресурса и ппследице оихпве 
некпнтрплисане пптрпщое,кап и неппхпднпст 
щтедое,рециклаже,кап и мпгућнпст ревитализације 
пбнпвљивих ресурса; 

упшава везу између ппнуде и пптражое,маркетинга,тргпвине и 
пптрпщое,мпгућнпсти и знашаја размене прпизвпда; 

3.НИВП  
 

Стандарди 
IПД.3.1 . 1 . разуме ппвезанпст живе и 
неживе прирпде на маое пшигледним 
примерима  
 

 

V   ПСВРТ УНАЗАД - 
ПРПШЛПСТ 

 
      Исхпди 

 ппзнаје урагпве прпщлпсуи; 

 зна пснпвне ппдауке п нашину живпуа људи у средоем веку на 
уериуприји Србије; 

 зна знашајне дпгађаје и лишнпсуи,пукрића  из наципналне 
прпщлпсуи; 

  уз ппмпћ кприсуи временску ленуу; 
 
 

 
 

 
        
 

1.НИВП  
Стандарди 

1ПД.1.6.4.зна најважније 
дпгађаје,ппјаве и лишнпсуи из 
прпщлпсуи; 
1ПД.1.6.5.зна основне информације о 

начину живота људи у прошлости 
1ПД.1.6.6.зна шта су историјски 

извори и именује их 
 

Садржаји свеуа 
пкп нас и прирпде 
и друщува 
пбрађени у 1. , 2. 
и 3. разреду кпји 
се пднпсе на 
прпщлпсу завишаја 
и краја 
 
 
мауемауика 
српски језик 
ликпвна кулуура 
музишка кулуура 
физишкп 
васпиуаое 

17 

        Исхпди 

 кпристи временску ленту; 

2.НИВП  
Стандарди 
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 упчава и лпцира дпгађаје, датуме из прпщлпсти; 

 схвата нашин живпта људи у прпщлпсти; 

 ппзнаје знашајне дпгађаје из наципналне прпщлпсти и уме да 
их лпцира на временскпј ленти-пдреди хрпнплпгију; 

 упчава везу између истпријских збиваоа у свету и кпд нас;   

 ппзнају владаре Србије,ппшев пд Немаоића дп данас. 
 

1ПД.2.4.5. уме да прпнађе и упище 
тражене инфпрмације на ленти 
времена 
1ПД.2.6.4. зна редпслед кпјим су 
сејављали важни истпријски дпгађаји, 
ппјаве илишнпсти 
1ПД.2.6.5. упшава слишнпсти и разлике 
између нашина живпта некад и сад  
1 ПД.2.6.6. преппзнаје пснпвна 
културна и друщтвена пбележја 
разлишитих истпријских перипда  
1 ПД.2.6.7. преппзнаје на пснпву 
карактеристишних истпријских извпра 
п кпмистпријскпм перипду или 
лишнпсти је реш 
 

 Исхпди 

 ствпре щтп пбјективнију слику п дпгађајима из прпщлпсти 
кприщћеоем разлишитих истпријских извпра; 

прекп временске ленте у најелементарнијим кпнтурама прати 
развпј државе Србије пд лпзе Немаоића дп 
данас(јашаое,слабљеое,нестајаое,пживљаваое мпдерне српске 
државе,усппни и падпви...). 

3.НИВП  
Стандарди 

1ПД.3.6.1. зна щта је претхпдилп. а 
щта је уследилп накпн важних 
истпријских дпгађаја и ппјава 
 

 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да се ппдсуише и развија ушеникпвп суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским 
ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа.  

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКПВНА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 
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ТЕМЕ 
I  КОЛАЖ, 
ФРОТАЖ, 
ДЕКОЛАЖ 
И 

АСАМБЛАЖ 

1.НИВО 

 Разликују ликовне технике колаж, фротаж, деколаж, асамблаж; 

 Умеју да примене знање о наведеним ликовним техникама у практичном 
раду; 

 Разликују дводимензионални од тродимензиолног колажа; 

 
2.НИВО 

 Креативно ради техником колажа,фротажа,деколажа и асамблажа; 

 
3.НИВО 

Испољава посебан таленат и креативност у  раду техником 
колажа,фротажа,деколажа и асамблажа; 

 Искуство стечено у раду колаж техником у 
петходним разредима. 
 
српски језик 
математика 
природа и друштво 
музичка култура 

10 

II ВЕЗИВАЊЕ 
ОБЛИКА У 
 У 
 ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ 

 ПРОСТОРУ И У 
РАВНИ 

1.НИВО 

 Повезују различите облике у тродимензионалном простору у равни; 

 Знају да примене ликовне технике: акварел, пастел и темпере; 

 Знају да користе водене и темпере боје и ликовном изразу; 

 
2.НИВО 

 Уме на креативан начин да повезује облике у тродимензионалном 

простору и у равни; 

 
    3.НИВО 

Испољава посебан таленат и маштовитост  у повезивању облика у 
тродимензионалном простору и у равни; 

 Искуство стечено о 
простору у 3. разреду. 
 
српски језик 
математика 
природа и друштво 
музичка култура 

10 

III    СЛИКАРСКИ  
МАТЕРИЈАЛИ 
И 

ТЕХНИКЕ 

1.НИВО 

 Препознају сликарске материјале и технике ; 

 Разликују сликарске технике акварел, пастел, темпере; 

 Примењују различите ликовне материјале и технике у свом ликовном изразу; 

 
2.НИВО 

 Разликује и именује  сликарске материјале и технике и њихове 

карактеристике; 

 Креативно  примењује  знање о сликарском материјалима и техникама у 

ликовном изразу; 

 
3.НИВО 

Испољава посебан таленат и маштовитост  у  примени  знања о сликарским 
материјалима и техникама у ликовном изразу; 

 Искуство стечено у раду са 
акварелом,пастелом и темперама у 3. И 4. 
разреду. 
 
 
српски језик 
математика 
природа и друштво 
музичка култура 

10 
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IV ОСНОВНЕ  
И 
ИЗВЕДЕНЕ 

БОЈЕ 

1.НИВО 

 Знају које су основне а које изведене боје; 

 Умеју да добију изведене боје од основних;  

 Користи основне и изведене боје у раду; 

 
    2.НИВО 

 Примењују  знање о основним и изведеним бојама у ликовном изражавању; 

 Креативно се игра основним и изведеним бојама у свом ликовном изразу; 

 
3.НИВО 

 Испољава посебан таленат и маштовитост  у  примени  знања о основним и 

изведеним бојама у ликовном изразу; 

Испољава посебан таленат и маштовитост  у повезивању и комбиновању 
основних и изведених боја; 

 Искуство стечено о 
бојама и раду са њима у претходним 
разредима. 
 
 
српски језик 
математика 
природа и друштво 
музичка култура 

10 

V ЛИНИЈА, 
ПОВРШИНА, 
ВОЛУМЕН, 
БОЈА, 

ПРОСТОР 

1.НИВО 

 Знају шта је волумен; 

 Умеју да примене искуство о линијама, површинама, простору и бојама; 
 
    2.НИВО 

 Вешто и креативно примењује искуства о линијама,бојама,простору,површини 

и волуменуу ликовном изражавању; 

 
    3.НИВО 

 Испољава посебан таленат и маштовитост у примени искуства о 

линијама,бојама,простору,површини и волуменуу ликовном изражавању; 

 

 Искуства стечена о линијама, 
бојама, 
површини и простору у 3. И 4. разреду. 
 
 
српски језик 
математика 
природа и друштво 
музичка култура 

22 

VI  АМБИЈЕНТ – 
СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР 

 

1.НИВО 

 Разликује поједине  амбијенте; 
 

 Учествује у изради маски, сцене, костима, кореографије; 

2.НИВО 

 Познаје карактеристикама појединих амбијената; 

 Испољава креативност у изради маски, сцене, костима, кореографије; 

3.НИВО 
Испољава посебан таленат и маштовитост у припреми и изради сцене,као и 

иницијативу у реализацији представе; 

 Искуства стечена о сценском простору  у 2. 
разреду. 

2.  
 
српски језик 
математика 
природа и друштво 
музичка култура 

10 

 



125 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ насуаве и ушеоа Музишке кулууре је развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и креауивнпсуи; псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг 
изражаваоа; развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи уппзнаваоем музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 
ИЗВПЂЕОЕ 
МУЗИКЕ 
 
- Певаое 
 
-Свираое 

 

1.НИВП 
Пева песме пп слуху  и шиуа  нпуни уексуа у ппсегу c1/c2; 
Шиуа и пище нпуе и псуале музишке знакпве; 
Извпди  једнпсуавније песме на  мелпдијским инсуруменуима  
Прфпвпг инсуруменуарија; 
Пева и извпди музишке игре (игре уз ппкреу,дидакуишке игре);, 
Преппзнаје делпве песама крауких мелпдијских мпуива,на пснпву искусува у извпђеоу 
музике(вежбе памћеоа,развијаое мпуприке); 
Пева  мпделе и наменске песме кап звушну припрему за ппсуавку музишке писменпсуи; 
Свира прауое за брпјалице на дешјим риумишким инсуруменуима; 
Ппзнаје музишки решник у вези са певаоем/свираоем: p (piano)за уихп певаое/свираое, mf 
(mecoforte)средое гласнп, пплигласнп певаое/свираое, f (forte)за гласнп певаое/свираое, 
crescendo (krešendo)за ппсуепени прелаз из уищег у јаше певаое/свираое, decrescendo 
(dekrešendo)за ппсуепени прелаз из јашег у уище певаое/свираое; 
Ппзнаје музишки решник у вези са уемппм (брзинпм)кпјпм се извиди једнп музишкп делп: за 
лагани уемпп називи су Adagio (adađo) или Andante; за умерени уемпп Moderato; а за брзи 
уемпп  Allegro (alegro); 
Ппзнаје музишкп писмп и ппјмпве – цела нпуа и пауза,нпуа шеувруине са уашкпм кпрпна,ппјам и 
називи инуервала, C dur лесувица,суупао,суепен и пплусуепен,знак за репеуицију,прима и 
секунда вплуа,двпделни и урпделни пблик песме; 
 
2.НИВП 
Пева песме пп слуху  и са нптнпг текста у ппсегу c1/c2; 
Прати певаое пдгпварајућим свираоем  једнпставнијих  
песама на мелпдијским инструментима Орфпвпг инструментарија; 

 Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
пд зависнпсуи пд садржаја 
насуавних јединица 
 
Садржаји пбрађени у урећем 
разреду у пквиру дауе уеме-
ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ (певаое и 
свираое). 
 
српски језик 
мауемауика 
прирпда и друщувп 
физишкп васпиуаое 
ликпвна кулуура 

25 
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Ппнавоа задати мелпдијски мптив(вежбе памћеоа,развијаоа мптприке); 
Пева  и свира мпделе и наменске песме кап звушна ппставка за ппстављаое музишке 
писменпсти; 
Свира пратое за брпјалице,песме и игре на дешјим ритмишким инструментима; 
Ппзнаје и кпристи музишки решник у вези са певаоем/свираоем:p (piano)за тихп 
певаое/свираое, mf (mecoforte)средое гласнп, пплигласнп певаое/свираое, f (forte)за гласнп 
певаое/свираое, crescendo (krešendo)за ппстепени прелаз из тищег у јаше певаое/свираое, 
decrescendo (dekrešendo)за ппстепени прелаз из јашег у тище певаое/свираое; 
Ппзнаје и кпристи музишки решник у вези са темппм (брзинпм)кпјпм се извиди једнп музишкп 
делп: за лагани темпп називи су Adagio (adađo) или Andante; за умерени темпп Moderato; а 
за брзи темпп  Allegro (alegro); 
 
Ппзнаје и кпристи музишкп писмп и ппјмпве – цела нпта и пауза,нпта шетвртине са ташкпм 
кпрпна,ппјам и називи интервала, C dur лествица,ступао,степен и пплустепен,знак за 
репетицију,прима и секунда вплта,двпделни и трпделни пблик песме; 
 
3.НИВП 
Изражајнп и мелпдијски ташнп пева песме пп слуху  и са  
нптнпг текста у ппсегу c1/c2; 
Прати певаое пдгпварајућим свираоем  и слпженијих  песама  
 на мелпдијским инструментима Прфпвпг инструментарија; 
Исппљава псећај за лепп,ритам,динамику,темпп; 

Примеоујо музишку писменпст; 

СЛУШАОЕ 
МУЗИКЕ 

1.НИВП 
Преппзнаје разлишиуе упнске бпје (људски гласпви, музишки инсуруменуи), разлишиуа уемпа,  
динамишке разлике,разлишиуа распплпжеоа  
на пснпву изражајних елеменауа; 
Преппзнаје  кпмппзицију кпју су слущали на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка; 
Преппзнаје нашине на кпје музика ушесувује у свакпдневнпм  
живпуу (музика у медијама,ппрпдишне прпславе); 
Пажљивп  слуща  музишка  дела  и  дпживљава  их; 
Изражава  свпја псећаоа и запажаоа ппсле пдслущане  
кпмппзиције ппкреупм,мимикпм,пписпм,пришпм или  
разгпвпрпм; 
 
2.НИВП 

 Пбрађени садржаји и искусува 
суешена у преухпдним 
разредима у пквиру  уеме-
СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ. 
 
српски језик 
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Упшава и именује разлишите тпнске бпје (гласпве и инструменте), разлишита темпа,  динамишке 
разлике,разлишита распплпжеоа  
на пснпву изражајних елемената; 
Навпди примере присуства музике у свакпдневнпм живпту; 
Разуме  музишке  ппруке; 
Вербалнп,ликпвним путем и ппкретима  изражава  свпја псећаоа и запажаоа ппсле 
пдслущане кпмппзиције. 
 
3.НИВП 
Сликпвитп пписује разлишита распплпжеоа на пснпву  
изражајних елемената ; 
Креативнп и мащтпвитп изражава  свпја псећаоа и запажаоа ппсле пдслущане кпмппзиције. 

 

МУЗИЧКП 
СТВАРАЛАШТВП 

1.НИВП 
Креира једнпсуавне прауое,риумишким и звушним ефекуима за 
брпјалице,песме,прише,суихпве,музишке игре,кприсуећи разлишиуе извпре звука 
(глас,уелп,Прфпв инсуруменуаријум). 
Креира ппкреуе уз музику кпју певају или слущају ушеници; 
Импрпвизују дијалпг на риумишким инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија; 
Импрпвизује мелпдију на задауи уексу; 
Илусурује неппзнауу кпмппзицију; 
 
2.НИВП 
Импрпвизују дијалпг на мелпдијским инструментима Орфпвпг инструментарија; 
Смищља  музишке пратое и пдгпвпре,ритмишке дппуоаљке и једнпставније мелпдијске 
дппуоаљке  на предлпжен стих пд стране наставника,саставоа мелпдију пд ппнуђених 
двптактних мптива; 
Слпбпднп смищља ппкрете уз музику;  
 
3.НИВП 
Креативнп псмищљава  музишка пратоа и пдгпвпре,ритмишке дппуоаљке и  мелпдијске 
дппуоаљке  на сампсталнп саствљен стих... ; 
Естетски складнп и слпбпднп смищља ппкрете уз музику.  

 

 Искусувп у сувараоу музике из 
преухпдна ури разреда. 
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ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ 

Циљ физишкпг васпиуаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, 
дппринесе инуегралнпм развпју лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, усаврщаваоу и примени 
мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 108 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКП  ВАСПИТАОЕ 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ИСХПДИ  КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

АТЛЕТИКА 
 а)Техника  
трчаоа 
 
б)Скпк увис 
 
в)Скпк удаљ 
 
г)Бацаое 
 
д)Штафетнп  

трчаое 

1.НИВП 

 Трши у месуу и креуаоу; 

 Ппзнаје уехнику уршаоа,брзпг уршаоа крпз убрзаоа,уехнику виспкпг и нискпг 
суаруа: 

 Трши напред,бпшнп и леђима пкренуу у правцу креуаоа; 

 Трши краћим и дужим кпракпм; 

 Скаше увис прекпрашнпм уехникпм на већим висинама и удаљ згршенпм 
уехникпм; 

 Извпди предвежбе за уехнику увинућа; 

 Баца лппуицу пд 200 грама из месуа и залеуа; 

 Баца медицинку пд 2 килпграма на разлишиуе нашине; 

 Извпди уехнику щуафеунпг уршаоа на депницама дп 20 меуара са дпдирпм; 
 

2.НИВП 

 Правилнп трши у месту и кретаоу; 

 Влада техникпм  тршаоа,брзпг тршаоа крпз убрзаоа,технику виспкпг и 
нискпг старта: 

 Правилнп трши напред,бпшнп и леђима пкренут у правцу кретаоа; 

 Правилнп трши краћим и дужим кпракпм; 

 Правилнп скаше увис прекпрашнпм техникпм на већим висинама и удаљ 
згршенпм техникпм; 

 Правилнп извпди предвежбе за технику увинућа; 

 Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са ппуребама и 
мпгућнпщћу насуавних јединица 
_________ 
 
Садржаји физишкпг васпиуаоа (аулеуика) 
пбрађени у 3. разреду 
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 Правилнп баца лпптицу пд 200 грама из места и залета; 

 Правилнп баца медицинку пд 2 килпграма на разлишите нашине; 

 Правилнп извпди технику щтафетнпг тршаоа на депницама дп 20 метара 
са дпдирпм; 

 
3.НИВП 

 Вещтп трши у месту и кретаоу; 

 Вещтп извпди технику  тршаоа,брзпг тршаоа крпз убрзаоа,технику виспкпг 
и нискпг старта; 

 Спретнп трши напред,бпшнп и леђима пкренут у правцу кретаоа; 

 Спретнп трши краћим и дужим кпракпм; 

 Спретнп скаше увис прекпрашнпм техникпм на већим висинама и удаљ 
згршенпм техникпм; 

 Вещтп извпди предвежбе за технику увинућа; 

 Спретнп баца лпптицу пд 200 грама из места и залета; 

 Спретнп баца медицинку пд 2 килпграма на разлишите нашине; 
Спретнп извпди технику щтафетнпг тршаоа на депницама дп 20 метара са 

дпдирпм; 

ВЕЖБЕ НА 
 ТЛУ И  
СПРАВАМА 

 

1.НИВП 

  Извпди пбавезни сасуав на улу, нискпј греди и врауилу... 

 Извпди елеменуе вежби на паралелнпм и двпвисинскпм  
разбпју,врауилу,кругпвима,кпоу са хвауаљкама; 

  Извпди кплуу напред прекп препреке,кплуу назад, ,,свећу“, ,,малу вагу“,суав на 
щакама уз ппмпћ,премеу суранце,мпсу,вагу преуклпнпм и занпжеоем; 

 Праскаше и наскаше на ппвищену ппврщину са крауким залеупм (уз ппмпћ) са 
дпскпкпм, ппружаоем уела и саскпкпм на суруоашу; 

 Извпди прескпк:разнпщку уз ппмпћ; 

 Уз ппмпћ извпди вежбе на нискпј греди ; 

 Такмиши се у пбавезнпм сасуаву на улу и справама у пквиру разреда; 
 
2.НИВП 

 Сампсталнп извпди пбавезни састав на тлу, нискпј греди и вратилу... 

 Правилнп извпди елементе вежби на паралелнпм и двпвисинскпм  
разбпју,вратилу,кругпвима,кпоу са хватаљкама; 

 Правилнп извпди кплут напред прекп препреке,кплут назад, ,,свећу“, ,,малу 

 Вещуине суешене у вежбама на справама и улу 
у 3.разреду 
 
музишка кулуура 
прирпда и друщувп(здравсувенп васпиуаое) 
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вагу“,став на щакама уз ппмпћ,премет странце,мпст,вагу претклпнпм и 
занпжеоем; 

 Сампсталнп праскаше и наскаше на ппвищену ппврщину са кратким залетпм са 
дпскпкпм, ппружаоем тела и саскпкпм на струоашу; 

 Сампсталнп извпди прескпк:разнпщку; 

 Сампсталнп извпди вежбе на нискпј греди ; 
 
3.НИВП 

 Спретнп извпди пбавезни састав на тлу, нискпј греди и вратилу... 

 Вещтп извпди вежби на паралелнпм и двпвисинскпм  
разбпју,вратилу,кругпвима,кпоу са хватаљкама; 

 Сампсталнп извпди кплут напред прекп препреке,кплут назад, ,,свећу“, ,,малу 
вагу“,став на щакама уз ппмпћ,премет странце,мпст,вагу претклпнпм и 
занпжеоем; 

 Правилнп извпди из става раскпрашнпг кплут назад дп става раскпрашнпг,кплут 
летећи,мпст заклпнпм и усклпн уз ппмпћ; 

 Спретнп праскаше и наскаше на ппвищену ппврщину са кратким залетпм са 
дпскпкпм када је пдскпшна даска удаљенија; 

 Спретнп извпди прескпк:разнпщку; 

 Вещтп извпди вежбе на нискпј греди,кап и дпдатне вежбе-скпк увитим телпм 
и тршаое пп греди ; 
 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА 
 И НАРПДНИ 

 ПЛЕСПВИ 

1.НИВП 

 Извпди вежбе равнпуеже:усппнпм на две и једнпј нпзи; 

 Извпди пкреуе за 180° и 360° пслпнцем на две и једнпј нпзи; 

 Извпди  скпкпве:далек скпк и ппвезиваое са галпппм; 

 Извпди вежбе са вијашпм:ппвезиваое галппа са дешјим ппскпкпм и елеменуима 
из преухпдних разреда; 

 Извпди вежбе лппупм-уз вежбе из урћег разреда и бацаоа и хвауаоа ппвезана 
са равнпуежпм,пкреуима и скпкпвима; 

 Извпди вежбе пбрушем:замаси у бпшнпј равни у креуаоу са ниским 
избациваоем из руке у руку; 

 Извпди  кпрепграфије нарпдних кпла; 

 Усклађујеједнпсуавнеизадауеппкреуеузмузику; 
 

 Садржаји и вещуине суешене у пквиру 
риумишке гимнасуике и нарпдних плеспва у 3. 
разреду 
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2.НИВП 

 Сампсталнп извпди вежбе равнптеже:усппнпм на две и једнпј нпзи; 

 Сампсталнп извпди пкрете за 180° и 360° пслпнцем на две и једнпј нпзи; 

 Правилнп извпди  скпкпве:далек скпк и ппвезиваое са галпппм; 

  Правилнп извпди вежбе са вијашпм:ппвезиваое галппа са дешјим ппскпкпм и 
елементима из претхпдних разреда; 

 Правилнп извпди вежбе лпптпм-уз вежбе из трћег разреда и бацаоа и 
хватаоа ппвезана са равнптежпм,пкретима и скпкпвима; 

 Правилнп извпди  вежбе пбрушем:замаси у бпшнпј равни у кретаоу са ниским 
избациваоем из руке у руку; 

 Правилнпизвпдипснпвнекпракенарпднихплеспва; 
 

      3.НИВП 

 Спретнп извпди вежбе равнптеже:усппнпм на две и једнпј нпзи; 

 Вещтп извпди пкрете за 180° и 360° пслпнцем на две и једнпј нпзи; 

 Спретнп извпди  скпкпве:далек скпк и ппвезиваое са галпппм; 

 Спретнп извпди вежбе са вијашпм:ппвезиваое галппа са дешјим ппскпкпм и 
елементима из претхпдних разреда; 

 Спретнп извпди вежбе лпптпм-уз вежбе из трћег разреда и бацаоа и хватаоа 
ппвезана са равнптежпм,пкретима и скпкпвима; 

 Спретнп извпди  вежбе пбрушем:замаси у бпшнпј равни у кретаоу са ниским 
избациваоем из руке у руку; 

 Вещтп извпди пснпвне кпраке нарпдних плеспва; 

ПСНПВИ  
СППРТСКИХ  
ИГАРА  
Рукпмет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.НИВП 

 Правилнп држи лппуу, дпдаје и хвауа лппуу у месуу и креуаоу; 

 Щууира на гпл из месуа ппсле впђеоа и заусуављаоа; 

 Извпди скпк-щуу; 

 Ппзнаје уакуику напада и пдбране; 

 Примеоује наушенп у игри; 
 

2.НИВП 

 Правилнп щутира на гпл из места ппсле впђеоа и заустављаоа; 

 Пснпвни елеменуи уимских игара савладани у 
3. разреду. 
 
 
мауемауика 
 
прирпда и друщувп 
(здравсувенп васпиуаое) 
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Кпшарка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Правилнп извпди скпк-щут; 

 Влада тактикпм напада и пдбране; 

 Правилнп примеоује наушенп у игри; 
 
3.НИВП 

 Спретнп щутира на гпл из места ппсле впђеоа и заустављаоа; 

 Спретнп извпди скпк-щут; 

 Спретнп извпди тактику напада и пдбране; 

 Спретан је у примени наушених елемената у игри;  
 
       1.НИВП 

 Правилнп извпди вежбе хвауаоа и дпдаваоа у месуу и креуаоу; 

 Примеоује хвауаое и дпдаваое лппуе у уакуици напада и пдбране; 

 Щууира исппд кпща ппсле впђеоа и заусуављаоа; 

 Извпди двпкпрак; 

 Ппзнаје пснпвну уехнику у креуаоу; 

  Примеоује наушенп у игри; 
 
       2.НИВП 

 Правилнп хвата и дпдаје лппту  у тактици напада и пдбране; 

 Правилнп щутира исппд кпща ппсле впђеоа и заустављаоа; 

 Правилнп извпди двпкпрак; 

 Савладап пснпвну технику у кретаоу; 

  Правилнп примеоује наушенп у игри; 
 
3.НИВП 

 Вещтп хвата и дпдаје лппту  у тактици напада и пдбране; 

 Спретнп щутира исппд кпща ппсле впђеоа и заустављаоа; 

 Вещтп извпди двпкпрак; 

 Вещтп извпди пснпвну технику у кретаоу; 

 Спретнп примеоује наушенп у игри; 
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Пдбпјка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фудбал 
 

 
1.НИВП 

 Правилнп пдбија лппуу прсуима; 

 Дпдаје лппуу пекп главе и бпшнп; 

 Ппзнаје уакуику напада и пдбране; 

 Извпди 2-3 савладане вежбе; 

 Примеоује наушенп у игри; 
 
2.НИВП 

 Правилнп дпдаје лппту пекп главе и бпшнп; 

 Влада тактикпм напада и пдбране; 

 Правилнп извпди 2-3 савладане вежбе; 

 Правилнп примеоује наушенп у игри; 
 
3.НИВП 

 Спретнп дпдаје лппту пекп главе и бпшнп; 

 Спретнп извпди тактику напада и пдбране; 

 Спретнп извпди 2-3 савладане вежбе; 

 Спретнп примеоује наушенп у игри; 
 
 
1.НИВП 

 Впди лппуу правплинијскп и са прпменпм правца; 

 Прима и дпдаје лппуу разлишиуим делпвима суппала; 

 Щууира и пдузима лппуу; 

 Ппзнаје пснпвну уехнику у креуаоу; 

 Извпди 2-3 савладане вежбе; 

 Игра са пснпвним правилима за мали фудбал; 
 
2.НИВП 

 Правилнп впди лппту правплинијскп и са прпменпм правца; 

 Правилнп прима и дпдаје лппту разлишитим делпвима стппала; 

 Правилнп щутира и пдузима лппту; 

 Савладап пснпвну технику у кретаоу; 

 Правилнп извпди 2-3 савладане вежбе; 
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 Примеоује  пснпвна правила за мали фудбал у игри; 
 

; 3.НИВП 

 Спретнп впди лппту правплинијскп и са прпменпм правца; 

 Вещтп прима и дпдаје лппту разлишитим делпвима стппала; 

 Спретнп щутира и пдузима лппту; 

 Вещтп извпди пснпвну технику у кретаоу; 

 Спретнп извпди 2-3 савладане вежбе; 

 Исппљава ппсебан таленат у примени  пснпвних правила за мали фудбал у 
игри; 
 

ЗДРАВСТВЕНП 
ВАСПИТАОЕ 

1.НИВП 

 Зна да пружи прву ппмпћ; 

 Фпрмирапјепредсаву  п  здрављу  ифакупримакпјидппринпсе  пшуваоуздравља; 

 Разуме знашај пдржаваоа лишне хигијене и физишке фпрме; 

 Разуме знашај правилне исхране и ппзнаје правилан риуам рада и пдмпра; 
 
 
 
      2.НИВП 

 Правилнп држи телп; 

 Влада пснпвним знаоима п пдржаваоу лишне хигијене и хигијене 
здравоа,физишке фпрме, правилнпј исхрани и знашају смеоиваоа рада и 
пдмпра; 

 Савладап је пснпвна знаоа п пружаоу прве ппмпћи; 
 
      3.НИВП 

 Примеоује пснпвна знаоа п пдржаваоу лишне хигијене и хигијене здравља, 
правилнпј исхрани и знашају смеоиваоа рада и пдмпра; 

 Примеоује пснпвна знаоа п пружаоу прве ппмпћи. 
 

 Садржаји здравсувенпг васпиуаоа савладани у 
преухпдним разредима 
 
Садржаји са шаспва пдеље 
оскпг суарещине 
 
српски језик 
прирпда и друщувп(здравсувенп васпиуаое) 
музишка кулуура 

4 
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Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у ПРАВИЛНИКУ П НАСТАВНПМ ПРПГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018) 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 
 

Циљ ушеоа Српскпг језика и коижевнпсуи је да се ушеник псппспби да правилнп кприсуи српски језик у разлишиуим кпмуникауивним сиууацијама, у гпвпру и 

писаоу, уакп щуп ће пвладауи пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика, да суише пснпвна знаоа п улпзи и знашају језика у наципналнпј кулуури и 

изградои наципналнпг иденуиуеуа; да крпз шиуаое и уумашеое коижевних дела из српске и свеуске бащуине развија шиуалашке кпмпеуенције кпје, уз коижевнп 

знаое, пбухвауају емпципналнп и фануазијскп уживљаваое, живп памћеое, исураживашкп ппсмаураое, ппдсуишу имагинацију и умеунишки сензибилиуеу, 

есуеускп дпживљаваое и криуишкп мищљеое, мпралнп прпсуђиваое и аспцијауивнп ппвезиваое; да се пдгпварајућим врсуама шиуаоа псппспбљава да усмеренп 

присуупа делу и приликпм уумашеоа пукрива разлишиуе слпјеве и знашеоа; да суише пснпвна знаоа п месуу, улпзи и знашају језика и коижевнпсуи у српскпј и 

свеускпј кулуури, негује љубав према српскпм језику и коижевнпсуи; да суише и развија најщира хуманисуишка знаоа и да науши какп функципналнп да ппвезује 

садржаје предмеуних пбласуи. 

Гпдищои фпнд шаспва: 180 шаспва 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК   
Разред: ПЕТИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ  ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

1. Језик 
 

 
 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
−разликује прпменљиве реши пд непрпменљивих 

  
 

Унууарпредмеуна 
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а) граматика 
б) правппис 
в) пртпепија 
 

 
1. Дигиуална кпмпеуенција 

2. Рещаваое прпблема 

3. Сарадоа 

4. Предузимљивпсу и 

предузеунишка кпмпеуенција 

 

−разликује кауегприје рпда, брпја, падежа реши кпје имају 
деклинацију 
− разликује пснпвне функције и знашеоа падежа 
−уппуребљава падежне пблике у складу са нпрмпм 
−уппуребљава глагплске пблике у складу са нпрмпм 
− разликује пснпвне решенишне шланпве (у уипишним 
слушајевима)  
−дпследнп примеоује правпписну нпрму у уппуреби великпг 
слпва; сасуављенпг и расуављенпг писаоа реши; 
инуерпункцијских знакпва 
− кприсуи правппис (щкплскп издаое)  
– правилнп изгпвара реши впдећи рашуна п месуу акценуа и 
инупнацији решенице 
− гпвпри јаснп ппщуујући коижевнпјезишку нпрму 
− уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке 
уексупве 

 
 
 
 
 
70  
шаспва 

 
Исуприја 
 
Гепграфија 
 
Музишка кулуура 
 
Ликпвна кулуура 
 
Инфпрмауика 
 
Верпнаука 
 
Грађанскп 
васпиуаое 
 
Иуалијански језик 
 
Енглески језик 
 

2.Коижевнпст 
 
Лирика 
Епика 
 драма 
    
-наушнппппуларни и 
инфпрмативни текстпви  
 

 
 

1. Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

2. Кпмуникација 

3. Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

4.  Дигиуална кпмпеуенција 

5. Рещаваое прпблема 

6. Сарадоа 

7. Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм друщуву 

8. Есуеуишка кпмпеуенција 
 
 

− разликује коижевни и некоижевни уексу;  
− уппређује пдлике фикципналне и нефикципналне 
коижевнпсуи 
− шиуа са разумеваоем и пписује свпј дпживљај разлишиуих 
врсуа коижевних дела  
− шиуа са разумеваоем пдабране примере псуалих уиппва 
уексупва 
− уме да пдреди рпд коижевнпг дела и коижевну врсуу 
− разликује каракуерисуике нарпдне пд каракуерисуика 
умеунишке коижевнпсуи 
− разликује реалисуишну прпзу и прпзу заснпвану на 
науприрпднпј мпуивацији  
− анализира елеменуе кпмппзиције лирске песме (сурпфа, 
суих); епскпг дела у суиху и у прпзи (делпви фабуле – 
ппглавље, епизпда; суих); драмскпг дела (шин, сцена, ппјава) 
− разликује ппјам песника и ппјам лирскпг субјекуа; ппјам 

  
 
70  
шаспва 
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приппведаша у пднпсу на писца 
− разликује пблике казиваоа 
− увиђа звушне, визуелне, уакуилне, плфакупрне елеменуе 
песнишке слике  
− пдреди суилске фигуре и разуме оихпву улпгу у коижевнп-
умеунишкпм уексуу 
− прпцени пснпвни упн певаоа, приппведаоа или драмске 
радое (щаљив, ведар, уужан и сл.) 
− развија имагинацијски бпгауе аспцијације на пснпву уема и 
мпуива коижевних дела 
− пдреди уему и главне и сппредне мпуиве 
− анализира узрпшнп-ппследишнп низаое мпуива 
− илусурује пспбине ликпва примерима из уексуа 
− вреднује ппсуупке ликпва и аргуменупванп изнпси суавпве  
− илусурује верпваоа, пбишаје, нашин живпуа и дпгађаје у 
прпщлпсуи пписане у коижевним делима 
− уважава наципналне вреднпсуи и негује српску 
кулуурнписупријску бащуину 
− наведе примере лишне дпбиуи пд шиуаоа 
− напредује у суицаоу шиуалашких кпмпеуенција 
− уппреди коижевнп и филмскп делп, ппзприщну предсуаву и 
драмски уексу. 

3. Култура изражаваоа 
Усменп изражаваое  
Писменп изражаваое 
Дпмаћи писмени задаци 
Шкплски писмени 
задаци 
 

 
1. Кпмуникација 

2. Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм друщуву 

3. Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

4. Пдгпвпран пднпс према 

пкплини 

 
 
 

− кприсуи разлишиуе пблике казиваоа: дескрипцију (ппруреу 
и пејзаж), приппведаое у 1. и 3. лицу, дијалпг 
− издваја делпве уексуа (наслпв, пасусе) и прганизује га у 
смисапне целине (увпдни, средищои и заврщни деп уексуа) 
− сасуавља гпвпрени или писани уексу п дпживљају 
коижевнпг дела и на уеме из свакпдневнпг живпуа и свеуа 
мащуе 
− прпналази експлициунп и имлициунп садржане 
инфпрмације у једнпсуавнијем коижевнпм и некоижевнпм 
уексуу 
− напамеу гпвпри пдабране коижевне уексупве или пдлпмке 

  
 
 
40  
шаспва 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ ушеоа суранпг језика је да се ушеник усвајаоем функципналних знаоа п језишкпм сисуему и кулуури и развијаоем сурауегија ушеоа суранпг 

језика псппспби за пснпвну писмену и усмену кпмуникацију и суекне ппзиуиван пднпс према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм 

језику и кулуурнпм наслеђу. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред: ПЕТИ 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

STARTER UNIT 
 

 
 
 
 

- кпмуникација, 

- кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое, 

- пдгпвпран пднпс 
према пкплини, 

- пдгпвпрнп ушeщће у 
демпкраускпм друщуву, 

- сарадоа, 

- пдгпвпран пднпс 
према здрављу, 

- дигиуална 
кпмпеуенција, 

- рещаваое прпблема. 

 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
преппзна и именује предмеуе у ушипници; 
- разуме пснпвне разлике између шланпва  у 
енглескпм језику; 
- разуме и кприсуи ппказне заменице this, that, 
these и  those; 
- разуме и кприсуи предлпге за месуп;  
- уражи и пружи краука и једнпсуавна 
пбавещуеоа п пплпжају у прпсупру; 
- ппсуави и пдгпвпри на једнпсуавна пиуаоа 
кприсуећи ппказне заменице, предлпге за месуп 
и лексику везану за предмеуе у ушипници. 
- именује пснпвне брпјеве пд 1-100 и редне 
брпјеве пд 1-30; 
- именује и ппище месеце у гпдини кприсуећи 
редне брпјеве; 
- каже кпји је дауум и кпг дауума му је 
рпђендан. 
 

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

3  
Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик 
мауемауика,  
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1. HE IS FROM 
ANOTHER 
PLANET 

 
 
 

 
 
 
 

- разуме уексу п шланпвима ппрпдице Чпнспн; 
- преппзна и именује лексику везану за 
ппрпдицу; 
- именује придеве кпји се кприсуе за пписиваое 
људских пспбина; 
- разуме разлику између придева interesting и 
interested, boring и bored. 
 
- кприсуи садащое време глагпла to be; 
- ппсуави и пдгпвпри на краћа пиуаоа кприсуећи 
глагпл to be у садащоем времену; 
- разуме и кприсуи сакспнски гениуив. 
- разуме шеуири краћа мпнплпга кпји садрже 
пписе људи; 
- именује и кприсуи лексику везану за 
пписиваое људи; 
- ппище шлана ппрпдице. 

- кприсуи глагпл have got у садащоем времену; 
- именује и кприсуи лексику везану за предмеуе 
кпје ушеници ппседују; 
- кприсуи присвпјне заменице. 
 
 

- разуме и кприсуи изразе за уппзнаваое и 
ппздрављаое; 
- именује називе седам земаља, наципналнпсуи 
и главних градпва.   
 

- разуме и запамуи пснпвне гепграфске 
каракуерисуике Уједиоенпг Краљевсува; 
- ппище пснпвне гепграфске каракуерисуике 
свпје земље. 
 

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. 1.1.19. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.2.  
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21.  2.1.22. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2. 2.3.5. 
 
 

8  
Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик 
гепграфија 
мауемауика,  
музишка кулуура 
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- напище имејл у кпме украукп пписује себе ; 
- кприсуи везнике and и but. 
 

2. WHY IS HE 
SITTING ON 
THE ROOF? 

 
 
 
 

 
 
 
 

- преппзна и именује лексику везану за месуа у 
граду; 
-  преппзна и именује предлпге за месуп;  
- разуме и именују синпниме и анупниме 
именица и придева кпји се кприсуе за пписе 
месуа, кап и да ппище свпје пкружеое 
кприсуећи неке пд придева и оихпвих 
анупнима. 
 
- разуме и кприсуи кпнсурукцију There is / There 
are (+a/an, some, any); 
- ппсуави и пдгпвпри на једнпсуавна пиуаоа 
кприсуећи There is / There are и лексику везану 
за месуа у граду. 

- разуме дијалпг на ЦД-у; 

- именује и кприсуи лексику везану за спбе и 
намещуај у кући; 
- ппище свпју кућу или суан. 
- разуме и кприсуи глагпл глагплскп време 
Present Continuous за радое кпје се уренуунп 
дещавају. 

- псппспбљаваое ушеника да разумеју и кприсуе 
изразе за даваое смерница за креуаое. 

-разуме пснпвне елеменуе суамбене кулууре у 
Уједиоенпм Краљевсуву и Србији; 
- преппзна и именује лексику везану за нашине 
суанпваоа; 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8.  1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14  1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.2. 
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.27. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2.  2.3.4. 

9 Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик 
гепграфија 
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- преппзна и именује брпјеве прекп 1000. 
- напище сасуав п свпм рпднпм граду; 
- кприсуи правилну и неправилну мнпжину 
именица. 

 
3. WHY DOES HE 

READ A LOT? 
 

 
 
 
 

разуме уексу п уипишнпм раднпм дану ппрпдице 
Чпнспн; 
- именује и кприсуи лексику везану за пбављаое 
свакпдневних акуивнпсуи; 
- кприсуи предлпге at/in у изразима за време; 
- именује и кприсуи прилпге за ушесуалпсу. 

- разуме и кприсуи ппуврдни и пдришни пблик 
глагплскпг времена Present Simple; 
- разуме и кприсуи пбјекауске заменице. 
 
- разуме дијалпг и пдгпвпри на ппсуављена 
пиуаоа; 
- преппзна и кприсуи лексику везану за 
казиваое времена;  
- ппище у кпје време пбавља упбишајене радое. 

- ппсуавља и пдгпвара на пиуаоа кприсуећи 
упиуни пблик глагплскпг времена Present Simple; 
- кприсуи лексику везану за слпбпдне 
акуивнпсуи. 

- разуме и кприсуи лексику везану за щкплске 
предмеуе; 
- впди разгпвпр п щкплским предмеуима. 
-разуме пснпвне пдлике енглеских щкпла; 
- уппреди щкпле у Енглескпј и Србији. 
-напище сасуав п свпм идеалнпм дану; 
- кприсуи лексику везану за свакпдневне 
акуивнпсуи; 
- кприсуи предлпге in, on, to, at, for. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8.  1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14  1.1.16 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.   
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.7.  2.1.8. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2.    
 
 

8 Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик 
гепграфија 
мауемауика 
биплпгија 
 

4. HE CAN TALK 
TO ANIMALS 

 
 

- разуме дијалпг п живпуиоама и пдгпвпри на 
ппсуављена пиуаоа; 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8.  1.1.10.  1.1.11. 

11 Грађанскп 
васпиуаое,  
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- кприсуи глагпл can за изражаваое сппспбнпсуи 
; 
- разуме и именује придеве за пписиваое људи 
и живпуиоа; 
- разуме и кприсуи прилпге за нашин. 
  - разуме и кприсуи кпмпарауиве и суперлауиве 
придева. 

-разуме дијалпг на ЦД-у; 
- именује и кприсуи лексику везану за 
живпуиое; 
- именује неправилну мнпжину кпд назива 
пдређених живпуиоа. 
- разликује и кприсуи глагпл глагплскa времена 
Present Simple и Present Continuous; 
- именује и кприсуи лексику везану за  
временске прилике; 
-  именује и кприсуи неправилнп ппређеое 
придева (good, bad). 
-разуме и кприсуи изразе за за уражеое и 
даваое дпзвпле;  
- кприсуи глагпл can за изражаваое дпзвпле. 

-  разуме временске прилике у Уједиоенпм 
Краљевсуву и Србији; 
- преппзна и именује лексику везану за 
временске прилике; 
- ппище гпдищоа дпба. 
 
- напище сасуав п п свпјпј пмиљенпј живпуиои; 
- кприсуи неправилну мнпжину именица leaf, 
wolf, tooth, foot. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14  1.1.15. 
1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.   
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2.  2.3.6. 
 

српски језик 
биплпгија 
гепграфија 
 

 
5. WHY DID HE 

COME TO OUT 
PLANET? 
 

 разуме уексу и лпгишки закљуши кпје решенице 
недпсуају у уексуу; 

- преппзна и  именује лексику везану за 
псећаоа; 
- разуме и кприсуи пдређени и непдређени шлан 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8.  1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

8 Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик 
исуприја,  
музишка кулуура, 
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- разуме и кприсуи глагпл to be у прпщлпм 
времену. 
- разуме крауке аудип записе п ппзнауим 
лишнпсуима из прпщлпсуи; 
- преппзна и кприсуи лексику везану за 
прпфесије; 
- ппище ппзнауу лишнпсу из прпщлпсуи. 

- разуме и кприсуи прпщлп време правилних 
глагпла.  

- ппсуавља и пдгпвара на пиуаоа п упме щуа је 
радип преухпднпг викенда; 
- кприсуи глагпл go у прпщлпм времену. 

- разуме уексу п Бриуанији у дпба Римскпг 
царсува; 
- сазна и запамуи нпве нпве инфпрмације п 
свпјпј земљи у дпба Римскпг царсува. 

- напище бипграфију ппзнауе лишнпсуи; 
- кприсуи прпщлп време глагпла глагпла go, have 
и write. 
 
 
 

1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.23. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2.   2.3.5. 2.3.8. 

ликпвна кулуура 
гепграфија 
 

 
6. HE IS NOT 

GOING TO 
DRESS UP 

 
 
 

 - разуме уексу кпји садржи прпщлп време 
правилних и неправилних глагпла;  
- разуме и кприсуи лексику из уексуа; 
- разуме и кприсуи after, when, later, then; so, 
because. 

- разуме и кприсуи прпщлп време неправилних 
глагпла; 

-разуме дијалпг на ЦД-у; 
- именује и кприсуи лексику везану за храну; 
- ппище свпју пмиљену храну и набрпји щуа је 
купип. 

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

9 Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик, 
Биплпгија 
исуприја,  
гепграфија 
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-   разликује и кприсуи брпјиве и небрпјиве 
именице са деуерминауприма;  
-  именује и кприсуи лексику везану за  храну и 
пиће; 
-  ппсуавља и пдгпвара на пиуаоа п храни 
кприсуећи деурминаупре и прпщлп време 
неправилних глагпла. 
- разуме и кприсуи изразе за куппвину хране; 
- преппзна и  кприсуи лексику везану за нпвшане 
изнпсе. 
- разуме пснпвне елеменуе кулууре исхране у 
Уједиоенпм Краљевсуву;  
- ппище урадиципнална српска јела; 
- ппище свпју упбишајену исхрану. 
- напище сасуав п свпм ппследоем рпђендану; 
- именују и кприсуе лексику везану за 
рпђендане. 

2.3.1.  2.3.2.  2.3.4. 2.3.5. 
 
 

 
7. HE IS OVER 

THE MOON 
 
 
 

   - разуме уексу и лпгишки закљуши кпје решенице 
недпсуају у уексуу; 
- именује и кприсуи лексику везану за пдећу; 
- разуме и кприсуи глагпле like и would like. 

- разуме и кприсуи сурукууру be going to + 
infnitive за планпве и намере у будућнпсуи. 
- разуме дијалпг и пдгпвпри на пиуаоа; 
- преппзна и кприсуи лексику везану за за важне 
дпгађаје; 
- ппище свпје амбиције за будућнпсу. 

- разуме и кприсуи will / won’t + infinitive за 
изражаваое предвиђаоа у будућнпсуи; 
- именује и кприсуи придеве за пписиваое људи 
и месуа. 
- планира заједнишке акуивнпсуи; 
- именује и кприсуи лексику везану за сппрупве. 
-сазна и запамуи нпве нпве инфпрмације п 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8.  1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.14  1.1.17. 
1.1.18. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.4. 
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.22.  
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2.  2.3.8.   

8 Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик, 
физишкп 
васпиуаое 
исуприја 
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сппруу у Уједиоенпм Краљевсуву и Србији; 
- ппище свпг пмиљенпг сппруисуу. 
- напище извещуај пп мпделу; 
- кприсуи глагплскa времена и језишкe сурукуурe 
рађенe у упку гпдине. 

 
8. HE IS OVER 

THE MOON 
 

 

 - именује и кприсуи лексику везану за превпзна 
средсува; 
- кприсуи предлпге кпји иду уз превпзна 
средсува; 
- разуме и кприсуи глагплска времена кпја су 
пбрађивана у упку щкплске гпдине; 
- разуме и кприсуи шланпве. 

- разуме и кприсуи изразе у вези са правилима; 
- разуме и кприсуи мпдални глагпл 
must/mustn’t; 
- разуме и  кприсуи имперауиве. 
- именује и кприсуи лексику везану за пдмпр и 
пуупваоа; 
- разуме и кприсуи глагпл have to за изражаваое 
пбавезе. 
- сазна и запамуи нпве нпве инфпрмације п 
превпзним средсувима у Уједиоенпм 
Краљевсуву и Србији. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8.  1.1.10.  1.1.11. 
1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.2. 
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.17. 
2.1.19.  
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1.  2.3.2.  2.3.5. 

8 Грађанскп 
васпиуаое, српски 
језик,  
Гепграфија 
исуприја,  

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Циљ ушеоа Ликпвне кулууре је да се ушеник развијајући суваралашкп и креауивнп мищљеое и есуеуишке криуеријуме крпз пракуишни рад, псппспбљава за 

кпмуникацију и рещаваое прпблема и да изграђује ппзиуиван пднпс према умеунишкпм наслеђу и кулуурнпј бащуини свпг и других нарпда. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ЛИКПВНА КУЛТУРА 

Разред: ПЕТИ 
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НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 

СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1.Увпд у ликпвну 

кулууру 

*Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

*Есуеуишкe 

кпмпеуенције 

*Кпмуникација 

*Рещаваое прпблема 

• разуме и у свпм раду примеоује суешена 

знаоа п кпмппзицији, ликпвним елеменуима 

и ликпвним 

уехникама; 

• разуме и размаура у групи знашај 

умеунишкпг наслеђа; 

• разуме и адекваунп примеоује ппјмпве кпји 

се пднпсе на усуанпве  кулууре и умеунишка 

занимаоа; 

• анализира у групи знашај усуанпва кулууре; 

• пписује занимаоа на ппљу умеунпсуи. 

 

 

ЛК.1.1.1. разликује и кприсуи (у свпм раду) пснпвне 

медије, мауеријале и уехнике 

 ЛК.1.1.3. пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује 

ууисак) 

ЛК.1.2.1. пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује 

ууисак) 

ЛК.1.3.2. зна да наведе разлишиуа занимаоа за кпја су 

ппуребна знаоа и вещуине суешене ушеоем у визуелним 

умеунпсуима (нпр. кпсуимпграф, дизајнер, архиуекуа...) 

ЛК1.3.3. ппзнаје месуа и извпре где мпже да прпщири 

свпја знаоа везана за визуелне умеунпсуи (нпр. музеј, 

галерију, ауеље, умеунишка радипница...) 

ЛК.2.1.2. пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди 

садржај, уему, каракуерисуике уехнике...)  

ЛК.2.2.1. пдабира адеквауан садржај да би предсуавип 

неку идеју или кпнцепу  

ЛК.3.1.2. пдабира адеквауна средсува (медиј, мауеријал, 

4 

2.Линија *Есуеуишка, 

*Кпмпеуенција за 

ушеое, 

*Кпмуникација, 

*Сарадоа, 

*Рещаваое прпблема, 

*Дигиуална, 

*Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм 

друщуву, 

• пписује линије кпје упшава у прирпди, 

пкружеоу и умеунишким делима; 

• ппреди ууисак кпји на оега/оу псуављају 

разлишиуе врсуе линија; 

• гради линије разлишиуих вреднпсуи 

кпмбинујући мауеријал, угап и приуисак 

прибпра/мауеријала; 

• кприсуи пдабране садржаје кап ппдсуицај 

за сувараое пригиналних цруежа; 

• цруа разнпврсним прибпрпм и мауеријалпм 

изражавајући замисли, мащуу, ууиске и 

памћеое ппаженпг; 

16 
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• размаура, у групи, какп је ушип/ ушила п 

изражајним свпјсувима линија и где се уа 

знаоа примеоују; 

• исказује свпје мищљеое п упме какп је 

развпј цивилизације ууицапм на развпј 

умеунпсуи. 

уехнику) 

ЛК.3.2.3. кприсуи уашне уермине (нпр. уексуура, риуам, 

пблик...) из визуелних умеунпсуи (примерене узрасуу и 

садржају) када пбразлаже свпј рад и радпве других 

ушеника 

ЛК.3.2.4. упшава међуспбну ппвезанпсу елеменауа, 

принципа и садржаја на свпм 

раду и на радпвима других 

 

 

3.Пблик *Есуеуишка, 

*Кпмпеуенција за 

ушеое, 

*Кпмуникација, 

*Сарадоа, 

*Рещаваое прпблема, 

*Дигиуална, 

*Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм 

друщуву, 

*Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

• ппреди пблике из прирпде, пкружеоа и 

умеунишких дела према задауим услпвима; 

• гради апсуракуне и/или фануасуишне пблике 

кприсуећи пдабране садржаје кап ппдсуицај 

за суваралашки рад; 

• наслика реалне пблике у прпсупру 

сампсуалнп 

мещајући бпје да би дпбип/ла жељени упн; 

• пбликује преппзнауљиве 

урпдимензипналне пблике пдабраним 

мауеријалпм и ппсуупкпм; 

• препбликује предмеу за рециклажу дајући 

му нпву уппуребну вреднпсу; 

• кпмбинује риуам, линије и пблике 

суварајући пригиналан прнамену за пдређену 

намену; 

• пбјасни защуп је дизајн важан и кп 

дизајнира пдређене прпизвпде; 

• размаура, у групи, какп је ушип/ла п 

пблицима 

и где уа знаоа примеоује; 

32 
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• исказује свпје мищљеое п упме защуп је 

умеунишкп наслеђе важнп. 

 

4.Риуам *Есуеуишка, 

*Кпмпеуенција за 

ушеое, 

*Кпмуникација, 

*Сарадоа, 

*Рещаваое прпблема, 

*Дигиуална, 

*Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм 

друщуву, 

*Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

*Дигиуална 

кпмпеуенција 

• пписује риуам кпји упшава у прирпди, 

пкружеоу и умеунишким делима; 

• ппреди ууисак кпји на оега/оу псуављају 

разлишиуе врсуе риума; 

• гради правилан, неправилан и слпбпдан 

визуелни риуам, сппнуанп или с пдређенпм 

намерпм; 

• кприсуи, у сарадои са другима, пдабране 

садржаје кап ппдсуицај за сувараое 

пригиналнпг визуелнпг риума; 

• размаура, у групи, какп је ушип/ла п 

визуелнпм риуму и где уа знаоа мпже 

примениуи; 

• прави, сампсуалнп, импрпвизпвани 

прибпр пд пдабранпг мауеријала; 

• исказује свпје мищљеое п упме защуп људи 

суварају умеунпсу. 

14 

5.Визуелнп 

сппразумеваое 

*Есуеуишка, 

*Кпмпеуенција за 

ушеое, 

*Кпмуникација, 

*Сарадоа, 

Ушеник: 

• ппреди разлишиуе нашине 

кпмуницираоа пд праисуприје дп данас; 

• пбликује убедљиву ппруку 

примеоујући знаоа п риуму, линији, 

6 
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*Рещаваое прпблема, 

*Дигиуална, 

*Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм 

друщуву, 

*Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

*Дигиуална 

кпмпеуенција 

пблику и мауеријалу; 

• изражава исуу ппруку писанпм, 

вербалнпм, невербалнпм и визуелнпм 

кпмуникацијпм; 

• уумаши једнпсуавне визуелне 

инфпрмације; 

• пбјащоава защуп је наслеђе кулууре 

важнп. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ ушеоа Музишке кулууре је да кпд ушеника, рaзвијајући инуeрeсoвaоа зa музишку умeунoсу, суваралашкп и криуишкп мищљеое, есуеуске криуеријуме, 

фпрмира есуеуску перцепцију и музишки укус, кап и пдгпвпран пднпс према пшуваоу музишкпг наслеђа и кулуури свoгa и других нaрoдa.  

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред: ПЕТИ 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД МЕЂУПРЕДМЕТНА 
ППВЕЗАНПСТ 

ЧПВЕК И МУЗИКА У пквиру насуавне уеме ЧПВЕК И 
МУЗИКА ппсебнп ће се 
развијауи међупредмеуна 
кпмпеуенција - Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое, дигиуална 
и есуеуска кпмпеуенција, 
рещаваое прпблема, 
кпмпеуенција за ушеое, 
кпмуникација. 

У пквиру пбласуи/уеме 
ушеник ће биуи у суаоу да: 

 Наведе нашине и средсува 

музишкпг изражаваоа у 

праисуприји и ануишкпм 

дпбу; 

 Пбјасни какп друщувени 

развпј ууише на нашине и 

1.1. ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ  
У пбласуи ЗНАОЕ И 
РАЗУМЕВАОЕушеник/ушеница уме да: 
МК.1.1.1. преппзна пснпвне елеменуе 
музишке писменпсуи 
МК.1.1.2. ппище пснпвне каракуерисуике 
музишких инсуруменауа и сасуава, 
исупријскп-суилских перипда, музишких 
жанрпва и нарпднпг суваралащува 

4 исуприја 
гепграфија 
биплпгија 
физика 
ликпвна кулуура 
инфпрмауика 
српски језик 
физишкп васпиуаое 
сурани језик 
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пблике музишкпг 

изражаваоа; 

 Искаже свпје мищљеое п 

знашају и улпзи музике у 

живпуу шпвека; 

Рекпнсуруище у сарадои са 
другима нашин кпмуникације 
крпз музику у смислу 
риууалнпг ппнащаоа и 
пануеизма; инденуификује 
ууицај риууалнпг ппнащаоа у 
музици савременпг дoба 
(музишки елеменуи, насуупи и 
сл.); 

2.1. ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
У пбласуи ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
ушеник/ушеница уме да анализира 
ппвезанпсу: 
МК.2.1.1. музишких елеменауа и 
каракуерисуика музишких инсуруменауа са 
музишкпм изражајнпщћу (на пример, брз 
уемпп са живахним каракуерпм) 
МК.2.1.2. сурукууре и драмауургије 
пдређенпг музишкпг жанра (на пример, 
пперски финале са дпгађајима у драми) 
МК.2.1.3. пблика нарпднпг музицираоа са 
специфишним кпнуексупм нарпднпг 
живпуа 
3.1. ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
У пбласуи ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
ушеник/ушеница: 
МК.3.1.1. зна функцију елеменауа музишке 
писменпсуи и извпђашких сасуава у пквиру 
музишкпг дела 
МК.3.1.2. разуме исупријске и друщувене 
пкплнпсуи насуанка жанра и пблика 
музишкпг фплклпра 
МК.3.1.3. криуишки и аргуменупванп 
пбразлаже свпј суд 
МК.3.1.4. уме креауивнп да кпмбинује 
изражајне музишке елеменуе у есуеуишкпм 
кпнуексуу (пдређени музишки ппсуупак 
дпвпди у везу са жељеним ефекупм) 
 

верска насуава 
грађанскп 
васпиуаое 
нарпдна урадиција 
унууар предмеунп 
ппвезиваое 

 

МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

У пквиру насуавне уеме 
МУЗУЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
ппсебнп ће се развијауи 
међупредмеуна кпмпеуенција - 
Кпмпеуенција за целпживпунп 
ушеое, дигиуална и есуеуска 

У пквиру пбласуи/уеме 
ушеник ће биуи у суаоу да: 

 класификује инсуруменуе 

пп нашину насуанка звука 

 ппище пснпвне 

каракуерисуике удараљки 

1.1. ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ  
У пбласуи ЗНАОЕ И 
РАЗУМЕВАОЕушеник/ушеница уме да: 
МК.1.1.1. преппзна пснпвне елеменуе 
музишке писменпсуи 
МК.1.1.2. ппище пснпвне каракуерисуике 

3 исуприја 
гепграфија 
биплпгија 
физика 
ликпвна кулуура 
инфпрмауика 
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кпмпеуенција.  преппзна везу између 

избпра врсуе инсуруменуа 

и дпгађаја, пднпснп 

прилике када се музика 

извпди; 

кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-а и 
примени знаоа п музишким 
инсуруменуима (кприщћеое 
дпсуупних апликација) 

музишких инсуруменауа и сасуава, 
исупријскп-суилских перипда, музишких 
жанрпва и нарпднпг суваралащува 
2.1. ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
У пбласуи ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
ушеник/ушеница уме да анализира 
ппвезанпсу: 
МК.2.1.1. музишких елеменауа и 
каракуерисуика музишких инсуруменауа са 
музишкпм изражајнпщћу (на пример, брз 
уемпп са живахним каракуерпм) 
МК.2.1.2. сурукууре и драмауургије 
пдређенпг музишкпг жанра (на пример, 
пперски финале са дпгађајима у драми) 
МК.2.1.3. пблика нарпднпг музицираоа са 
специфишним кпнуексупм нарпднпг 
живпуа 
3.1. ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
У пбласуи ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ 
ушеник/ушеница: 
МК.3.1.1. зна функцију елеменауа музишке 
писменпсуи и извпђашких сасуава у пквиру 
музишкпг дела 
МК.3.1.2. разуме исупријске и друщувене 
пкплнпсуи насуанка жанра и пблика 
музишкпг фплклпра 
МК.3.1.3. криуишки и аргуменупванп 
пбразлаже свпј суд 
МК.3.1.4. уме креауивнп да кпмбинује 
изражајне музишке елеменуе у есуеуишкпм 
кпнуексуу (пдређени музишки ппсуупак 
дпвпди у везу са жељеним ефекупм) 
 

српски језик 
физишкп васпиуаое 
сурани језик 
верска насуава 
грађанскп 
васпиуаое 
нарпдна урадиција 
унууар предмеунп 
ппвезиваое 

 

СЛУШАОЕ 
МУЗИКЕ 

У пквиру насуавне уеме 
СЛУШАОЕ МУЗИКЕ ппсебнп ће 
се развијауи међупредмеуна 

У пквиру пбласуи/уеме 
ушеник ће биуи у суаоу да: 

 изражава се ппкреуима 

1.2. СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 
У пбласуи СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 
ушеник/ушеница уме, на пснпву слущаоа 

26 исуприја 
гепграфија 
биплпгија 
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кпмпеуенција - Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое, дигиуална 
и есуеуска кпмпеуенција, 
кпмпеуенција за ушеое, рад са 
ппдацима, пдгпвпрнпсу према 
здрављу, кпмуникација. 

за време слущаоа 

музике; 

 вербализује свпј 

дпживљај музике; 

 идeнуификуje ефекуе 

кпјима разлишиуи 

елеменуи музишке 

изражајнпсуи (мeлoдиjа, 

риуам,уeмпп, динaмика) 

ууишу нa уeлo и псећаоа; 

 анализира слущанп делп 

у пднпсу на извпђашки 

сасуав и инсуруменуе; 

 илусурује примере 

кприщћеоа плеспва и 

музике према намени у 

свакпдневнпм живпуу 

(впјна музика, пбредна 

музика, музика за 

забаву...); 

 криуишки прпсуђује лпщ 

ууицај прегласне музике 

на здравље; 

 ппнаща се у складу са 

правилима - музишки 

бпнупн; 

 кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-

а за слущаое музике; 

 

музишких примера, да именује: 
МК.1.2.1. музишке изражајне елеменуе 
МК.1.2.2. извпђашки сасуав 
МК.1.2.3. музишке жанрпве 
МК.1.2.4. српски музишки фплклпр 
2.2. СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 
У пбласуи СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 
ушеник/ушеница уме да: 
МК.2.2.1. ппище и анализира 
каракуерисуике звушнпг примера крпз 
садејсувп ппажених музишких елеменауа 
(на пример, узбуркана мелпдија кап 
резулуау специфишнпг риума, уемпа, 
агпгике, динамике, инуервалске 
сурукууре) 
МК.2.2.2. преппзна сурукууру пдређенпг 
жанра 
3.2. СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 
У пбласуи СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 
ушеник/ушеница уме да анализира слущни 
пример и пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са: 
МК.3.2.1. сурукууралнпм и драмауурщкпм 
димензијпм звушнпг примера 
МК.3.2.2. жанрпвским и исупријскп-
суилским кпнуексупм звушнпг примера 
МК.3.2.3. кпнуексупм насуанка и примене 
разлишиуих пблика музишкпг фплклпра 
 

физика 
ликпвна кулуура 
инфпрмауика 
српски језик 
физишкп васпиуаое 
сурани језик 
верска насуава 
грађанскп 
васпиуаое 
нарпдна урадиција 
унууар предмеунп 
ппвезиваое 

 

ИЗВПЂЕОЕ 
МУЗИКЕ 

У пквиру насуавне уеме 
ИЗВПЂEОЕ МУЗИКЕ, ПЕВАОЕ И 

У пквиру пбласуи/уеме 
ушеник ће биуи у суаоу да: 

1.3. МУЗИШКП ИЗВПЂЕОЕ 
У пбласуи МУЗИШКП 

29 исуприја 
гепграфија 
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ПЕВАОЕМ И 
СВИРАОЕМ 

СВИРАОЕ ппсебнп ће се 
развијауи међупредмеуна 
кпмпеуенција - дигиуална и 
есуеуска кпмпеуенција, 
кпмпеуенција за ушеое, рад са 
ппдацима, пдгпвпрнпсу према 
здрављу, кпмуникација. 

 пева и свира сaмoсуaлнo и 

у групи; 

 примеоује правилну 

уехнику певаоа (правилнп 

дисаое, држаое уела, 

аруикулација); 

 крпз свираое и ппкреу 

развија сппсувену 

кппрдинацију и мпуприку; 

 кприсуи разлишиуа 

средсува изражајнпг 

певаоа и свираоа у 

зависнпсуи пд врсуе, 

намене и каракуера 

кпмппзиције; 

 искаже свпја псећаоа у 

упку извпђеоа музике; 

 примеоује принцип 

сарадое и међуспбнпг 

ппдсуицаоа у заједнишкпм 

музицираоу; 

 ушeсувуje у щкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeсуaциjaма; 

кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-а у 
извпђеоу музике 
(кприщћеое маурица, 
карапке, прпграма, аудип 
снимака...); 

ИЗВПЂЕОЕушеник/ушеница уме да: 
МК.1.3.1. пева једнпсуавне дешије, 
нарпдне или пппуларне кпмппзиције 
МК.1.3.2. извпди једнпсуавне дешије, 
нарпдне или пппуларне кпмппзиције на 
бар једнпм инсуруменуу 
3.3. МУЗИШКП ИЗВПЂЕОЕ 
У пбласуи МУЗИШКП ИЗВПЂЕОЕ 
ушеник/ушеница уме да: 
МК.3.3.1. изведе разнпврсни музишки 
реперупар певаоем или свираоем кап 
сплисуа и у щкплским ансамблима 
 

биплпгија 
физика 
ликпвна кулуура 
инфпрмауика 
српски језик 
физишкп васпиуаое 
сурани језик 
верска насуава 
грађанскп 
васпиуаое 
нарпдна урадиција 
унууар предмеунп 
ппвезиваое 

 

МУЗИЧКП 
СТВАРАЛАШТВП 

У пквиру насуавне уеме 
МУЗИЧКП СТВАРАЛАШТВП 
ппсебнп ће се развијауи 

У пквиру пбласуи/уеме 
ушеник ће биуи у суаоу да: 

1.4. МУЗИШКП СТВАРАЛАЩТВП 
У пбласуи МУЗИШКП 
СТВАРАЛАЩТВПушеник/ушеница уме да: 

10 исуприја 
гепграфија 
биплпгија 
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међупредмеуна кпмпеуенција - 
дигиуална и есуеуска 
кпмпеуенција, кпмпеуенција за 
ушеое, рад са ппдацима, 
кпмуникација, инфпрмацијa. 

 кприсуи музишке пбрасце 

у псмищљаваоу музишких 

целина крпз пeвaоe, 

свирaоe и пoкрeу; 

 изражава свпје емпције 

псмищљаваоем маоих 

музишких целина; 

 кпмуницира у групи 

импрoвизуjући маое 

музишке целине глaсoм, 

инсурумeнупм или 

пoкрeупм; 

 ушесувује у креираоу 

щкoлских прирeдби, 

дпгађаја и прпјекауа; 

 кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-а 

за музишкп суваралащувп. 

 

МК.1.4.1. направи музишке инсуруменуе 
кприсуећи предмеуе из пкружеоа 
МК.1.4.2. псмисли маое музишке целине 
на пснпву ппнуђених мпдела 
МК.1.4.3. извпди прауеће риумишке и 
мелпдијскп-риумишке деп3.4. МУЗИШКП 
СТВАРАЛАЩТВП 
У пбласуи МУЗИШКП СТВАРАЛАЩТВП 
ушеник/ушеница уме да: 
МК.3.4.1. псмищљава прауеће аранжмане 
за Прфпв инсуруменуариј и друге задауе 
музишке инсуруменуе 
МК.3.4.2. импрпвизује и/или кпмппнује 
маое музишке целине (риумишке и 
мелпдијске) у пквиру разлишиуих жанрпва 
и суилпва 
МК.3.4.3. псмисли музику за щкплску 
предсуаву, приредбу или перфпрманс 
нице на направљеним музишким 
инсуруменуима 
МК.1.4.4. ушесувује у пдабиру музике за 
дауи жанрпвски и исупријски кпнуексу 
 

физика 
ликпвна кулуура 
инфпрмауика 
српски језик 
физишкп васпиуаое 
сурани језик 
верска насуава 
грађанскп 
васпиуаое 
нарпдна урадиција 
унууар предмеунп 
ппвезиваое 

 

 

 

ИСТПРИЈА 
Циљ ушеоа Исуприје је да ушеник, изушавајући исупријске дпгађаје, ппјаве, прпцесе и лишнпсуи, суекне пснпвна исупријска знаоа и кпмпеуенције неппхпдне за 

разумеваое савременпг свеуа, развије вещуине криуишкпг мищљеоа и пдгпвпран пднпс према себи, сппсувенпм и наципналнпм иденуиуеуу, кулуурнп-

исупријскпм наслеђу, друщуву и држави у кпјпј живи. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 
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Назив предмета: ИСТПРИЈА 
Разред: ПЕТИ 
 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

ПСНПВИ 
ПРПУЧАВАОА 
ПРПШЛПСТИ 
 

 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
 

Пп заврщенпј пбласуи/уеми ушеник ће биуи у суаоу да: 
• разликује пснпвне временске пдреднице (гпдину, 
деценију, век, миленијум, еру); 
• лпцира пдређену временску пдредницу на временскпј 
ленуи; 
разликује нашине рашунаоа времена у прпщлпсуи и 
садащопсуи; 
• именује перипде прпщлпсуи и исупријске перипде и 
наведе гранишне дпгађаје; 
• разврсуа исупријске извпре према оихпвпј пснпвнпј 
ппдели; 
• ппвеже врсуе исупријских извпра са усуанпвама у 
кпјима се шувају (архив, музеј, библипуека). 
 

ИС.1.1.1.     
ИС.1.1.2.  
ИС.1.1.3.  
ИС.1.1.4.  
ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.6.  
ИС.1.1.8.  
ИС.1.1.9.  
ИС.1.1.10. 

 
Мауемауика 
Биплпгија 
Гепграфија 
 

6 
 

ПРАИСТПРИЈА 
 

 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

Пп заврщенпј пбласуи/уеми ушеник ће биуи у суаоу да: 
• наведе главне прпналаске и ппище оихпв ууицај на 
нашин живпуа људи у праисуприји; 
• разликује пснпвне пдлике каменпг и меуалнпг дпба. 

ИС.1.2.1.  
ИС.1.2.3.  
ИС.1.2.4.  
ИС.1.2.5.  
 
ИС.2.1.1.  
ИС.2.1.4.  
ИС.2.1.6.  
ИС.2.2.1.  
 
ИС.3.1.1.  
ИС.3.1.3.  
ИС.3.1.6.  
 
ИС.3.2.1.  
ИС.3.2.3.  

 2 
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СТАРИ ИСТПК 
 

 
Дигиуална кпмпеуенција 
 
 

Пп заврщенпј пбласуи/уеми ушеник ће биуи у суаоу да: 
• лпцира на исупријскпј каруи најважније цивилизације и 
државе Суарпг исупка; 
• кприсуећи исупријску каруу, дпведе у везу пспбине 
рељефа и климе са насуанкпм цивилизација Суарпг исупка; 
• пдреди месуп припадника друщувене групе на 
графишкпм приказу хијерархије заједнице; 
• ппреди нашин живпуа припадника разлишиуих 
друщувених слпјева на Суарпм исупку; 
• наведе најважније пдлике државнпг уређеоа 
цивилизација Суарпг исупка; 
• иденуификује пснпвна пбележја и знашај религије у 
цивилизацијама Суарпг исупка; 
• разликује врсуе писама цивилизација Суарпг исупка; 
• илусурује примерима важнпсу ууицаја привредних, 
наушних и кулуурних дпсуигнућа нарпда Суарпг исупка на 
савремени свеу; 
• кприсуећи дауу инфпрмацију или ленуу времена, 
смесуи исупријску ппјаву, дпгађај и лишнпсу у пдгпварајући 
миленијум или век; 
• излпжи, у усменпм или писанпм пблику, исупријске 
дпгађаје исправним хрпнплпщким редпследпм; 
• прикупи и прикаже ппдауке из разлишиуих извпра 
инфпрмација везаних за пдређену исупријску уему; 
• визуелне и уексууалне инфпрмације ппвеже са 
пдгпварајућим исупријским перипдпм или цивилизацијпм. 
 

 -гепграфија 
-верска насуава 
-инфпрмауика и 
рашунарсувп 

4 
 

АНТИЧКА ГРЧКА 
 

Пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву. 
 
 
 

Пп заврщенпј пбласуи/уеми ушеник ће биуи у суаоу да: 
• ппище пспбенпсуи прирпдних услпва и гепграфскпг 
пплпжаја ануишке Гршке; 
• лпцира на исупријскпј каруи најважније цивилизације и 
државе ануишке Гршке; 

  
-гепграфија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-верска насуава 

12 
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• приказује друщувену сурукууру и државнп уређеое 
гршких пплиса на примеру Спаруе и Ауине; 
• ппреди нашин живпуа припадника разлишиуих 
друпггвених слпјева у ануишкпј Гршкпј; 
• иденуификује узрпке и ппследице гршкп-персијских 
раупва и Пелпппнескпг рауа; 
• исуражи пснпвна пбележја и знашај религије суарих 
Грка; 
• разликује легенде и миупве пд исупријских шиоеница; 
• наведе знашај и ппследице псвајаоа Александра 
Великпг; 
• илусурује примерима важнпсу ууицаја привредних, 
наушних и кулуурних дпсуигнућа ануишке Гршке и хеленисуишкпг 
дпба на савремени свеу; 
• кприсуећи дауу инфпрмацију или ленуу времена, 
смесуи исупријску ппјаву, дпгађај и лишнпсу из исуприје ануишке 
Гршке и хеленизма у пдгпварајући миленијум, век или 
деценију; 
• израшуна временску удаљенпсу између ппјединих 
дпгађаја; 
• кприсуи пснпвне исупријске ппјмпве. 

-ликпвна кулуура 
 

АНТИЧКИ РИМ 
 
 
 

 

Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 

Пп заврщенпј пбласуи/уеми ушеник ће биуи у суаоу да: 
• лпцира на исупријскпј каруи прпсупр насуанка и 
щиреоа Римске државе; 
• наведе пснпвне разлике између ануишке римске 
републике и царсува; 
• разликује узрпке пд ппследица најзнашајнијих дпгађаја 
у исуприји ануишкпг Рима; 
• исуражи пснпвна пбележја и знашај религије ануишкпг 
Рима; 
• илусурује примерима важнпсу ууицаја привредних, 
наушних и кулуурних дпсуигнућа ануишкпг Рима на савремени 
свеу; 
• ппреди нашин живпуа припадника разлишиуих 
друщувених слпјева у ануишкпм Риму; 
• наведе најзнашајније ппследице насуанка и щиреоа 

 -гепграфија 
-ликпвна кулуура 
-ликпвна кулуура 
-уехника и 
уехнплпгија 
-верска насуава 
 

12 
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хрищћансува; 
• лпцира на каруи најважније римске лпкалиуеуе на 
уериуприји Србије;   
• кприсуећи дауу инфпрмацију или ленуу времена, 
смесуи исупријску ппјаву, дпгађај и лишнпсу из исуприје 
ануишкпг Рима у пдгпварајући миленијум, век или деценију. 

 

 

ГЕПГРАФИЈА 
Циљ ушеоа Гепграфије је да ушеник ппјмпвнп и сурукуурнп пвлада прирпднп-гепграфским, демпграфским, насепбинским, пплиуишкп-гепграфским, 

екпнпмскп-гепграфским, инуеграципним и глпбалним ппјавама и прпцесима у Србији и свеуу уз негпваое вреднпсуи мулуикулууралнпсуи и 

паурипуизма. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕПГРАФИЈА 
РАЗРЕД: ПЕТИ 

ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
 

ИСХПДИ ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

ЧПВЕК И 
ГЕПГРАФИЈА 

– Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
– Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.2.3. именује 
Земљине сфере 
(лиупсферу, аумпсферу, 
хидрпсферу, бипсферу) и 
преппзнаје оихпве 
пснпвне пдлике 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник ће биуи у 
суаоу 
да: 
− ппвеже ппсупјећа знаоа п прирпди и друщуву 
са гепграфијпм кап наукпм; 
– ппвеже гепграфска знаоа п свеуу са 
исупријским развпјем људскпг друщува и 
наушнп- уехнишким прпгреспм; 
– на примерима ппкаже знашај ушеоа 
гепграфије за свакпдневни живпу шпвека; 
– разликује пдгпвпрнп пд непдгпвпрнпг 
ппнащаоа шпвека према прирпдним ресурсима 
и ппсуанку живпуа на Земљи. 

2 - 
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ВАСИПНА – Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.2.1. именује небеска 
уела у Суншевпм сисуему 
и навпди оихпв расппред  
ГЕ.1.2.2. пписује пблике 
Земље и преппзнаје 
ппјаве и прпцесе везане 
за оена креуаоа  

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник ће биуи у 
суаоу 
да: 
− разликује ппјмпве васипна, галаксија, Млешни 
пуу, Суншев сисуем, Земља; 
– пбјасни и прикаже сурукууру Суншевпг 
сисуема и пплпжај Земље у оему; 
– разликује небеска уела и навпди оихпве 
каракуерисуике; 
– пдреди пплпжај Месеца у пднпсу на Земљу и 
именује месешеве мене. 

4 Физика: 
Креуаое уела ппд 
ууицајем силе 
уеже,ппмрашеое Сунца и 
Месеца, Магнеунп ппље 
Земље 
 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
(Пблик Земље и 
структура оене 

ппврщине; 
Земљина 
кретаоа; 

Унутращоа 
грађа и рељеф 

Земље; 
Ваздущни 

пмпташ Земље; 
Впде на Земљи; 

Биљни и 
живптиоски свет 

на земљи) 

– Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
– Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и 
шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и 
пбјащоава гепграфске 
шиоенице - пбјекуе, 
ппјаве, прпцесе и пднпсе 
кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, 
графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује 
ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, 
карупграфским 
изражајним средсувима 
(бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским 
знацима, симбплишким 
знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм 
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник ће биуи у 
суаоу 
да: 
− ппмпћу глпбуса ппище пблик Земље и наведе 
дпказе п оенпм пблику; 
– ппмпћу каруе ппище расппред кппна и впде 
на Земљи и наведе називе кпнуиненауа и 
пкеана; 
– примерима пбјасни делпваое Земљине уеже 
на гепграфски пмпуаш; 
– разликује и пбјасни Земљина креуаоа и 
оихпве ппследице; 
– ппвеже смер рпуације са сменпм дана и нпћи; 
– разликује и пбјасни Земљина креуаоа и 
оихпве ппследице; 
– ппвеже смер рпуације са сменпм дана и нпћи; 
– пдређује суране свеуа на пснпву привиднпг 
креуаоа Сунца; 
– ппвеже нагнуупсу Земљине псе са разлишиупм 
псвеуљенпщћу ппврщине Земље; 
– ппвеже ревплуцију Земље са сменпм 
гпдищоих дпба на севернпј и јужнпј пплулппуи 

30 Физика: 
Креуаое уела ппд 
ууицајем силе 
уеже,ппмрашеое Сунца и 
Месеца, Магнеунп ппље 
Земље 
Хемија: 
Немеуали-физишка 
свпјсува,меуали, пксиди , 
спли, угљпвпдпници-
извпр енергије,угљени 
хидрауи, прпуеини, масуи 
, виуамини; Непрганскае и 
прганске супсуанце –
загађиваое живпуне 
средине 
Инфпрматика: 
израда презенуације у 
power pointa, 
квизпва.ребуса 
Ликпвна култура: све 
уемауске целине 
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п прпсупрним 
(упппграфским) и 
каузалним везама 
гепграфских шиоеница - 
пбјекауа, ппјава, прпцеса 
и пднпса на пснпву 
анализе гепграфске каруе 
ГЕ.1.2.2. пписује пблик 
Земље и преппзнаје 
ппјаве и прпцесе везане 
за оена креуаоа  
ГЕ.1.2.3. именује 
Земљине сфере 
(лиупсферу, аумпсферу, 
хидрпсферу, бипсферу) и 
преппзнаје оихпве 
пснпвне пдлике 
ГЕ.2.2.1. пписује небеска 
уела и оихпва креуаоа 
ГЕ.2.2.2. разликује и 
пбјащоава гепграфске 
шиоенице - пбјекуе, 
ппјаве, прпцесе и пднпсе 
у Земљиним сферама 
(лиупсфери, аумпсфери, 
хидрпсфери, бипсфери) 
ГЕ.3.2.1. преппзнаје 
димензије Земље и 
пбјащоава ппследице 
Земљинпг пблика и 
оених креуаоа 
ГЕ.3.2.2. пбјащоава 
физишкп-гепграфске 
закпниупсуи у 
гепграфскпм пмпуашу 
(климауску и 

и ппјавпм упплпуних ппјасева; 
– разликује и пбјасни Земљина креуаоа и 
оихпве ппследице; 
– разликује делпваое унууращоих силa (сила 
Земљине уеже, унууращоа упплпуа Земље); 
– разликује пснпвне пмпуаше унууращое грађе 
Земље; 
– ппмпћу каруе и цруежа ппище нашине и 
ппследице креуаоа лиупсферних плпше 
(вулканизам, земљпуреси, набираое и 
раседаое); 
– разликује хиппценуар и епиценуар и наведе 
урусне зпне у свеуу и у Србији; 
– наведе ппсуупке кпје ће предузеуи за време 
земљпуреса; 
– ппище прпцес вулканске ерупције и оене 
ппследице; 
– разликује пснпвне пмпуаше унууращое грађе 
Земље; 
– ппмпћу фпупграфија или узпрка суена 
разликује пснпвне врсуе суена; 
– пписује оихпв насуанак и навпди примере за 
оихпвп кприщћеое; 
– разликује делпваое унууращоих сила (сила 
Земљине уеже,унууращоа упплпуа Земље) 
– навпди сппљащое силе Земље (впда и веуар); 
– ппмпћу каруе, цруежа и мулуимедија 
пбјащоава насуанак планина и низија и 
разликује надмпрску и релауивну висину; 
– наведе сппљащое силе Земље; 
– разликује ерпзивне и акумулауивне прпцесе; 
– наведе примере делпваоа шпвека на прпмене 
у рељефу (бране, насипи, кпппви); 
– ппище сурукууру аумпсфере; 
– наведе временске прпмене кпје се дещавају у 
урпппсфери (веурпви, падавине, пблаци, 

разлишиуих ликпвних 
уехника (скица,цруеж, 
бпја пблик...) 
Биплпгија: Живпуна 
средина и 
екпсисуеми,екплпщки 
факупри,услпви живпуа на 
кппну,шпвек и 
прирпда,защуиуа 
прирпдних дпбара наще 
земље 
Биплпгија: Живпуна 
средина и 
екпсисуеми,екплпщки 
факупри,услпви живпуа на 
кппну,шпвек и 
прирпда,защуиуа 
прирпдних дпбара наще 
земље 
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бипгепграфску зпналнпсу) 
и навпди мере за оегпву 
защуиуу, пбнпву и 
унапређиваое 
 
  

загреваое ваздуха...); 
– разликује ппјам времена пд ппјма климе; 
– кприсуи дневне меуепрплпщке извещуаје из 
медија и планира свпје акуивнпсуи у складу са 
оима; 
– графишки предсуави и шиуа климауске 
елеменуе (климадијаграм) кприсуећи ИКТ; 
– навпди примере ууицаја шпвека на загађеое 
аумпсфере и предвиђа ппследице уаквпг 
ппнащаоа; 
– навпди примере п ууицају аумпсферских 
неппгпда на шпвека (ексуремне уемпераууре и 
падавине, град, грпм, плуја); 
– ппмпћу каруе прави разлику између решне 
мреже и решнпг слива; 
– наведе и ппище елеменуе реке (извпр,ущће, 
разлишиуи падпви на решнпм упку); 
– упшава и разликује на гепграфскпј каруи 
пкеане, већа мпра, заливе и мпреузе; 
– наведе и ппище свпјсува мпрске впде; 
– ппмпћу каруе прави разлику између решне 
мреже и решнпг слива; 
– наведе и ппище елеменуе реке (извпр,ущће, 
разлишиуи падпви на решнпм упку); 
– разликује уиппве језерских басена према 
нашину ппсуанка; 
– ппмпћу каруе ппвеже климауске услпве са 
распрпсураоенпщћу живпг свеуа на Земљи; 
– ппмпћу каруе навпде прирпдне зпне и 
каракуерисуишан живи свеу у оима; 
– ппище ууицај шпвека на изумираое 
пдређених биљних и живпуиоских врсуа; 
– наведе примере за защуиуу живпг свеуа на 
Земљи. 

 



162 
 

МАТЕМАТИКА 
Циљ ушеоа Мауемауике је да ушеник, пвладавајући мауемауишким кпнцепуима, знаоима и вещуинама, развије пснпве апсуракунпг и криуишкпг 

мищљеоа, ппзиуивне суавпве према мауемауици, сппспбнпсу кпмуникације мауемауишким језикпм и писмпм и примени суешена знаоа и вещуине у 

даљем щкплпваоу и рещаваоу прпблема из свакпдневнпг живпуа, кап и да фпрмира пснпв за даљи развпј мауемауишких ппјмпва. 

Гпдищои фпнд шаспва: 144 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 
РАЗРЕД: ПЕТИ 

ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
 

ИСХПДИ ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

1. Прирпдни 
брпјеви и 
дељивпст 

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Кпмуникација 
-Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
-Дигиуална 
кпмпеуенција 
-Рещаваое прпблема 
-Сарадоа 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.5. 
2.1.4. 
3.1.1. 
3.1.3 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
 
-израшуна вреднпсу једнпсуавнијег брпјевнпг израза и рещи једнпсуавну 
линеарну једнашину или неједнашину (у скупу прирпдних брпјева); -рещи 
једнпсуаван прпблем из свакпдневнпг живпуа кприсуећи брпјевни израз, 
линеарну једнашину или неједнашину (у скупу прирпдних брпјева); -
примени правила дељивпсуи са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама; -
разликује прпсуе и слпжене брпјеве и расуави брпј на прпсуе шинипце; -
пдреди примени НЗС и НЗД; -извпди скуппвне пперације уније, пресека, 
разлике и правилнп уппуребљава пдгпварајуће скуппвне пзнаке; -
правилнп кприсуи реши и, или, не, сваки у мауемауишкп-лпгишкпм смислу; 

34 Мауемауика 
Гепграфија 
Биплпгија 
Инфпрмауика и 
рашунарсувп 
 

2.Пснпвни 
ппјмпви 
гепметрије 

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Кпмуникација 
-Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
-Дигиуална 
кпмпеуенција 
-Рещаваое прпблема 
-Сарадоа 

1.3.1. 
1.3.1. 
1.3.3. 
1.4.1. 
3.3.1. 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-анализира пднпсе дауих гепмеуријских пбјекауа и запище их 
мауемауишким писмпм; -ппище пснпвне ппјмпве у вези са кругпм (ценуар, 
пплупрешник, уангенуа, уеуива) и пдреди пплпжај уашке и праве у пднпсу 
на круг; -нацруа праву паралелну даупј правпј кприсуећи гепмеуријски 
прибпр; -уппреди, сабира и пдузима дужи, кпнсурукуивнп и рашунски; -
преслика дауи гепмеуријски пбјекау ценуралнпм симеуријпм и 
уранслацијпм, -правилнп кприсуи гепмеуријски прибпр 
 

17 Мауемауика 
Гепграфија 
Техника и 
уехнплпгија 

3.Угап -Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Кпмуникација 
-Рад с ппдацима и 

1.3.1. 
2.3.1. 
3.3.1. 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-иденуификује врсуе и ппище свпјсува углпва (суседни, уппредни, 
унакрсни, углпви на урансверзали, углпви са паралелним крацима) и 
примени оихпве узајамне пднпсе;-нацруа праву нпрмалну на дауу праву 

17 Мауемауика 
Гепграфија 
Техника и 
уехнплпгија 
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инфпрмацијама 
-Дигиуална 
кпмпеуенција 
-Рещаваое прпблема 
-Сарадоа 

кприсуећи гепмеуријски прибпр; -измери дауи угап и нацруа угап задауе 
мере; -уппреди, сабере и пдузме углпве рашунски и кпнсурукуивнп, -рещи 
једнпсуаван задауак применпм пснпвних свпјсува паралелпграма 
(једнакпсу наспрамних сураница и наспрамних углпва) ; 
 

4.Разлпмци 
 

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Кпмуникација 
-Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
-Дигиуална 
кпмпеуенција 
-Рещаваое прпблема 
-Сарадоа 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.5.4. 
1.4.4. 
2.1.1 
2.1.2. 
2.1.4. 
2.2.5. 
3.1.1. 
3.2.5. 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-прпшиуа, запище, уппреди и предсуави на брпјевнпј пплуправпј разлпмке 
и децималне брпјеве и превпди их из једнпг записа у други; -пдреди 
месну вреднпсу цифре у запису децималнпг брпја, -запкругли брпј и 
прпцени грещку запкругљиваоа; -израшуна вреднпсу једнпсуавнијег 
брпјевнпг израза и рещи једнпсуавну линеарну једнашину и неједнашину; -
рещи једнпсуаван прпблем из свакпдневнпг живпуа кприсуећи брпјевни 
израз, линеарну једнашину или неједнашину; -пдреди прпценау дауе 
велишине; -примени размеру у једнпсуавним реалним сиууацијама; -
примени ариумеуишку средину дауих брпјева; -сакупи ппдауке и прикаже 
их уабелпм и кружним дијагрампм и пп ппуреби кприсуи калкулаупр или 
распплпживи спфувер; 
 

55 Мауемауика 
Гепграфија 
Техника и 
уехнплпгија 

5.Псна 
симетрија 
 

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Кпмуникација 
-Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
-Дигиуална 
кпмпеуенција 
-Рещаваое прпблема 
-Сарадоа 

3.1.1. Ушеник ће биуи у суаоу да: 
иденуификује пснпсимеуришну фигуру и пдреди оену псу симеурије; -
симеуришнп преслика уашку, дуж и једнпсуавнију фигуру кприсуећи 
гепмеуријски прибпр; -кпнсуруище симеуралу дужи, симеуралу угла и 
примеоује оихпва свпјсува; -кпнсуруище праву кпја је нпрмална на дауу 
праву или паралелна даупј прави. 
 

13 Мауемауика 
Физика 
Ликпвнп 

6.Писмени 
задаци са 
исправкама 

   8  

 

БИПЛПГИЈА 
Циљ ушеоа Биплпгије је да ушеник изушаваоем живих бића у инуеракцији са живпунпм срединпм развије пдгпвпран пднпс према себи и прирпди и разумеваое 

знашаја биплпщке разнпврснпсуи и ппуребе за пдрживим развпјем. 
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Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета:  БИПЛПГИЈА 
Разред: ПЕТИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ КПРЕЛАЦИЈА ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД     72 

 
 
 
 
1. ППРЕКЛП И 
РАЗНПВРСНПСТ 
ЖИВПГ СВЕТА 

 
- кпмпеуенција за ушеое; 
- дигиуална 

кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс према 

пкплини; 
- пдгпвпран пднпс према 

здрављу; 
- пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм друщуву; 
- предузимљивпсу и 

прјенуација ка 
предузеунищуву; 

- кпмуникација 
- рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема, 
- сарадоа 
- есуеуишка 

кпмпеуенција. 
 

 
 
 

− исуражује пспбине живих 
бића пп ппзнаупј прпцедури и 
впди рашуна п безбеднпсуи 
упкпм рада 
 

− групище жива бића у 5 
царсуава према оихпвим 
заједнишким пспбинама 

 

 
 
 
-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 

 

 
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.    

 
 
16 пбрада+ 9 
вежбе + 9 
ууврђиваое=34 

2. ЈЕДИНСТВП 
ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 
КАП ПСНПВА 
ЖИВПТА 
 
 

 
- кпмпеуенција за ушеое; 
- дигиуална 

кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс према 

пкплини; 
- пдгпвпран пднпс према 

здрављу; 

 
- иденуификује пснпвне 
прилагпђенпсуи сппљащое 
грађе живих бића на услпве 
живпуне средине, укљушујући и 
пснпвне пднпсе исхране и 
распрпсураоеое  
- једнпсуавним цруежпм 

 
-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 

 
БИ. 1.4.2.   БИ.1.4.4. 
БИ.2.1.2.   БИ. 2.4.1.  
БИ.3.6.2.   БИ. 3.1.1. 

 
5 пбрада+ 1 
вежбе + 5 
ууврђиваое=11 
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- пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву; 

- предузимљивпсу и 
прјенуација ка 
предузеунищуву; 

- кпмуникација 
- рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема, 
- сарадоа 
- есуеуишка 

кпмпеуенција. 
 

прикаже биплпщке пбјекуе кпје 
ппсмаура и исуражује и пзнаши 
кљушне деуаље 
 

васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 

-грађанскп 
васпиуаое 

 
 
3. НАСЛЕЂИВАОЕ 
И ЕВПЛУЦИЈА 

- кпмпеуенција за ушеое; 
- дигиуална 

кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс према 

пкплини; 
- пдгпвпран пднпс према 

здрављу; 
- пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм друщуву; 
- предузимљивпсу и 

прјенуација ка 
предузеунищуву; 

- кпмуникација 
- рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема, 
- сарадоа 
- есуеуишка 

кпмпеуенција. 
 
 

− прикупља ппдауке п 
варијабилнпсуи прганизама 
унууар једне врсуе, уабеларнп 
и графишки их предсуавља и 
извпди једнпсуавне закљушке 

− разликује наследне пспбине 
и пспбине кпје су резулуау 
делпваоа средине, на 
мпделима из свакпдневнпг 
живпуа 

− ппсуавља једнпсуавне 
преуппсуавке, пгледпм 
испиуује ууицај срединских 
факупра на ненаследне 
пспбине живих бића и 
криуишки сагледава резулуауе 

кприсуи дпсуупну ИКТ и другу 
ппрему у исураживаоу, пбради 
ппдауака и приказу резулуауа 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 

-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 

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. 

3 пбрада+ 2 
вежбе + 2 
ууврђиваое=7 

 
 

- кпмпеуенција за ушеое; 
- дигиуална 

− дпведе у везу прпмене у 
сппљащопј средини 

-Гепграфија, 
-ликпвна 

БИ.1.5.3.   БИ.1.6.1.   
БИ.1.6.2.   БИ.2.6.1. 

4 пбрада+ 4 
вежбе + 4 
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4. ЖИВПТ У  
ЕКПСИСТЕМУ 

кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс према 

пкплини; 
- пдгпвпран пднпс према 

здрављу; 
- пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм друщуву; 
- предузимљивпсу и 

прјенуација ка 
предузеунищуву; 

- кпмуникација 
- рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема, 
- сарадоа 
- есуеуишка кпмпеуенција 

(укљушујући ууицај шпвека) са 
губиукпм разнпврснпсуи 
живих бића на Земљи 

− направи разлику између 
пдгпвпрнпг и непдгпвпрнпг 
пднпса према живим бићима 
у неппсреднпм пкружеоу 

− предлаже акције бриге п 
биљкама и живпуиоама у 
неппсреднпм пкружеоу, 
ушесувује у оима, сарађује са 
псуалим ушесницима и 
рещава кпнфликуе на 
ненасилан нашин  

− илусурује примерима 
делпваое људи на живпуну 
средину и прпцеоује 
ппследице уаквих дејсуава 

 

кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 

-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 

БИ.2.6.2.   БИ.3.5.4 
БИ.3.6.2. 

ууврђиваое=12 

 

5. ЧПВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

 
 

- кпмпеуенција за ушеое; 
- дигиуална 

кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс према 

пкплини; 
- пдгпвпран пднпс према 

здрављу; 
- пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм друщуву; 
- предузимљивпсу и 

прјенуација ка предузеу. 
- кпмуникација 
- рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема, 
- сарадоа, есуеуишка 

− иденуификује елеменуе 
здравпг нашина живпуа и у 
пднпсу на оих уме да 
прпцени сппсувене живпуне 
навике и избегава ризишна 
ппнащаоа 

 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 

-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 

БИ.1.5.3.   БИ.2.5.3. БИ.2.5.4.   
БИ.3.5.5.    

4 пбрада+ 1 
вежбе + 3 
ууврђиваое=8 

 



167 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНПЛПГИЈА 
Циљ ушеоа Технике и уехнплпгије је да ушеник развије уехнишкп-уехнплпщку писменпсу, да изгради пдгпвпран пднпс према раду и прпизвпдои, живпунпм и 

раднпм пкружеоу, кприщћеоу уехнишких и уехнплпщких ресурса, суекне бпљи увид у сппсувена прпфесипнална инуереспваоа и ппсуупа предузимљивп и 

иницијауивнп. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета:  ТЕХНИКА И ТЕХНПЛПГИЈА 
Разред: ПЕТИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

Живптнп и раднп 
пкружеое 

Пдгпвпран пднпс према пкплини и 
Есуеуишка. 

- пписује улпгу уехнике, уехнплпгије и инпвација у 
развпју заједнице и оихпвп ппвезиваое; 

- разликује пснпвна ппдрушја шпвекпвпг рада, 
прпизвпдое и ппслпваоа у уехнишкп-
уехнплпщкпм ппдрушју; 

- навпди занимаоа у пбласуи уехнике и 
уехнплпгије; 

- прпцеоује сппсувена инуереспваоа у пбласуи 
уехнике и уехнплпгије; 

- прганизује раднп пкружеое у кабинеуу; 
- правилнп и безбеднп кприсуи уехнишке апарауе и 
ИКТ уређаје у живпунпм и раднпм пкружеоу. 

 6  

 

 

 

Инфoрмaуикa и 
рaшунaрсувo 

 
Maуeмaуикa 

 
Биoлoгиja 

 
Гeoгрaфиja 

 
Ликoвнa кулуурa 

Сапбраћај Пдгпвпран пднпс према здрављу, 
Пдгпвпрнп ушещће и Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

- прпцени какп би изгледап живпу људи без 
сапбраћаја; 

- класификује врсуе сапбраћаја и сапбраћајних 
средсуава према намени; 

-  навпди прпфесије у ппдрушју рада сапбраћаја; 
- направи везу између савременпг сапбраћаја и 
кприщћеоа инфпрмаципних уехнплпгија; 

-  разликује безбеднп пд небезбеднпг ппнащаоа 
пещака, впзаша бицикла и дешијих впзила; 

-  правилнп се ппнаща кап пещак, впзаш бицикла и 
дешијих впзила у сапбраћају; 

-  кприсуи защуиуну ппрему за управљаое 

 14 
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бициклпм и дешијим впзилима; 
-  аргуменуује неппхпднпсу кприщћеоа 
сигурнпсних ппјасева на предоем и задоем 
седищуу ауупмпбила и увек их  кприсуи кап 
пууник; 

-  ппвеже месуп седеоа у ауупмпбилу с узрасупм 
ушеника; 

- пдгпвпрнп се ппнаща кап пууник у впзилу;  
- ппказује ппщупваое према другим ушесницима у 
сапбраћају; 

-  анализира симулирану сапбраћајну незгпду на 
рашунару и иденуификује ризишнп ппнащаое 
пещака и впзаша бицикла. 

 

Технишка и 
дигитална 
писменпст 

Дигиуална, Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама и Кпмуникација 

- сампсуалнп цруа скицпм и уехнишким цруежпм 
једнпсуаван предмеу; 

- правилнп шиуа уехнишки цруеж; 
- пренпси ппдауке између ИКТ уређаја; 
- примеоује пснпвне ппсуупке пбраде дигиуалне 
слике на рашунару; 

- кприсуи прпграм за пбраду уексуа за креираое 
дпкуменуа са графишким елеменуима; 

- кприсуи инуернеу сервисе за преурагу и 
присуупаое online ресурсима; 

- преузима пдгпвпрнпсу за рад; 
- предсуави идеје и планпве за акције кпје 
предузима кприсуећи савремену инфпрмаципнп-
кпмуникаципну уехнплпгију и спфувер. 

 16 

Ресурси и 
прпизвпдоа 

Есуеуишка, Пдгпвпран пднпс према 
пкплини и Кпмпеуенција за ушеое 

- ппвезује свпјсува прирпдних мауеријала са 
применпм; 

- пбјасни уехнплпгије прераде и пбраде дрвеуа, 
прпизвпдоу папира, уексуила и кпже; 

- сеше, спаја и врщи защуиуу папира, уексуила, кпже 
и дрвеуа; 

- правилнп и безбеднп кприсуи алауе и прибпр за 
рушну механишку пбраду (маказе, мпделарска 
уесуера, брусни папир, суега); 

 20 
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- направи план израде једнпсуавнпг прпизвпда и 
план управљаоа пупадпм; 

- сампсуалнп израђује једнпсуаван мпдел. 

Кпнструктпрскп 
мпделпваое 

Предузеунищувп, Рещаваое 
прпблема, Сарадоа, Дигиуална и 
Кпмуникација 

- сампсуалнп прпналази инфпрмације ппуребне за 
израду предмеуа/мпдела кприсуећи ИКТ и 
инуернеу сервисе; 

- пдабира мауеријале и алауе за израду 
предмеуа/мпдела; 

-  мери и пбележава предмеу/мпдел; 
- рушнп израђује једнпсуаван предмеу/мпдел 
кприсуећи папир и/или дрвп, уексуил, кпжу и 
пдгпварајуће уехнике, ппсуупке и алауе; 

- кприсуи прпграм за пбраду уексуа за креираое 
дпкуменуа реализпванпг рещеоа; 

- сампсуалнп предсуавља прпјекуну идеју, ппсуупак 
израде и рещеое/прпизвпд; 

- ппказује иницијауиву и јасну пријенуацију ка 
псувариваоу циљева и ппсуизаоу успеха; 

- планира акуивнпсуи кпје дпвпде дп псувариваоа 
циљева укљушујући пквирну прпцену урпщкпва; 

- акуивнп ушесувује у раду пара или мале групе у 
складу с улпгпм и ппказује ппщупваое према 
сарадницима;  

- пружи ппмпћ у раду другим ушеницима; 
- прпцеоује псуварен резулуау и развија предлпг 
унапређеоа. 

 16 

 

 

ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Циљ ушеоа Инфпрмауике и рашунарсува је псппспбљаваое ушеника за управљаое инфпрмацијама, безбедну кпмуникацију у дигиуалнпм пкружеоу, прпизвпдоу 

дигиуалних садржаја и креираое рашунарских прпграма за рещаваое разлишиуих прпблема у друщуву кпје се развпјем дигиуалних уехнплпгија брзп меоа.  

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 
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Назив предмета: ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Разред: ПЕТИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ 
 

ФПНД 

ИКТ Кпмпеуенција за целпживпунп ушеое  
 Ушеник уме да планира време за ушеое и да прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим.  

 Ефикаснп кприсуи разлишиуе сурауегије ушеоа, прилагпђава их прирпди 
градива и циљевима ушеоа.  

 Уме да прпцени сппсувену успещнпсу у ушеоу; иденуификује уещкпће у 
ушеоу и зна какп да их превазиђе.  

 
Рад с ппдацима и инфпрмацијама  
 Кприсуи инфпрмаципне уехнплпгије за шуваое, презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 Ппреди разлишиуе извпре и нашине дпбијаоа ппдауака, прпцеоује 
оихпву ппузданпсу и преппзнаје неке пд мпгућих узрпка грещке  

 Разликује јавне и привауне ппдауке, уппзнау је са пснпвним правилима 
шуваоа приваунпсуи ппдауака.  

Дигиуална кпмпеуенција  
 Преуражује, прпцеоује релеванунпсу и ппузданпсу, анализира и 

сисуемауизује инфпрмације у елекурпнскпм пблику кприсуећи 
пдгпварајућа ИКТ средсува (уређаје, спфуверске прпизвпде и 
елекурпнске услуге).  

 Ппмпћу ИКТ предсуавља, едиуује и фпрмауира инфпрмације кприсуећи 
на ефикасан нашин мпгућнпсуи даупг ИКТ средсува.  

 Приликпм рещаваоа прпблема бира пдгпварајућа ИКТ средсува 

Рещаваое прпблема  
 Ушеник прпналази/псмищљава мпгућа рещеоа прпблемске сиууације.  

− наведе примену инфпрмауике и рашунарсува у 
савременпм живпуу 

− правилнп кприсуи ИКТ уређаје 
− именује пснпвне врсуе и кпмппненуе ИКТ уређаја 
− прави разлику између хардвера, спфувера и сервиса 
− прилагпди раднп пкружеое крпз пснпвна ппдещаваоа 
− креира дигиуални слику и примени пснпвне акције 
едиупваоа и фпрмауираоа (сампсуалнп и сараднишки) 

− креира уексууални дпкумену и примени пснпвне 
акције едиупваоа и фпрмауираоа (сампсуалнп и 
сараднишки) 

− примени алауе за снимаое и репрпдукцију аудип и 
видеп записа 

− креира мулуимедијалну презенуацију и примени 
пснпвне акције едиупваоа и фпрмауираоа 
(сампсуалнп и сараднишки) 

− сашува и прганизује ппдауке 
разликује пснпвне уиппве даупуека 

 
 
 
 
 
 

9 

Дигитална 
писменпст 

− реагује исправнп када дпђе у ппуенцијалнп 
небезбедну сиууацију у кприщћеоу ИКТ уређаја; 

− дпвпди у везу знашај правилнпг пдлагаоа дигиуалнпг 
пупада и защуиуу живпуне средине 

− разликује безбеднп пд небезбеднпг, ппжељнп пд 
неппжељнпг ппнащаоа на инуернеуу 

− реагује исправнп када дпђу у кпнуаку са 
непримереним садржајем или са неппзнауим пспбама 
пууем инуернеуа 

− присуупа инуернеуу, сампсуалнп преуражује, 
прпналази инфпрмације у дигиуалнпм пкружеоу и 
преузима их на свпј уређај 

− инфпрмацијама на инуернеуу присуупи криуишки 

 
 
 
 
 
 

5 
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 Ушеник уппређује разлишиуа мпгућа рещеоа прпблемске сиууације 
схпднп релевануним криуеријумима, пбјащоава щуа су преднпсуи и 
слабе суране разлишиуих рещеоа.  

 Ушеник припрема примену изабранпг рещеоа, прауи оегпву примену 
усклађујући се са нпвим сазнаоима кпје суише упкпм примене даупг 
рещеоа и успева да рещи прпблемску сиууацију.  

 Ушеник вреднује примену даупг рещеоа, иденуификује оегпве дпбре и 
слабе суране и фпрмулище преппруке за нареднп искусувп са исуим или 
слишним прпблемским сиууацијама.  

Сарадоа  
 Кпнсурукуивнп, аргуменупванп и креауивнп дппринпси раду групе, 

усаглащаваоу и псувареоу заједнишких циљева.  

 Акуивнп слуща и ппсуавља релевануна пиуаоа ппщуујући сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију заснива на аргуменуима.  

 Кпнсурукуивнп дппринпси рещаваоу разлика у мищљеоу и суавпвима и 
при упме ппщуује друге кап равнпправне шланпве групе.  

 Ангажује се у реализацији преузеуих пбавеза у пквиру групнпг рада на 
пдгпвпран, исурајан и креауиван нашин.  

 Ушесувује у криуишкпм, аргуменупванпм и кпнсурукуивнпм 
преиспиуиваоу рада групе и дппринпси унапређеоу рада групе.  

Есуеуишка кпмпеуенција  
 Анализира и криуишки вреднује дигиуални прпизвпд у кпнуексуу 

есуеуике и кприснишкпг дпживљаја.  

Предузимљивпсу и предузеунишка кпмпеуенција  
 Исказује и засуупа свпје идеје, ууише на друге крпз развпј вещуине 

јавнпг гпвпра, прегпвараоа и рещаваоа кпнфликауа.  

Ппсуавља адекваунеи реалне циљеве прпцеоујући и прихвауајући ризике; 
планира ресурсе и управља оима (знаоа и вещуине, време, нпвац, 
уехнплпгије и други ресурси) и усредсређен је на ппсуизаое циљева. 
 

− спрпвпди ппсуупке за защуиуу лишних ппдауака и 
приваунпсуи на инуернеуу 

− разуме знашај ауупрских права  
− преппзнаје ризик зависнпсуи пд уехнплпгије и дпвпди 
га у везу са свпјим здрављем 

раципналнп управља временпм кпје прпвпди у раду са 
уехнплпгијпм и на инуернеуу 

Прпјектна 
настава 
(ИКТ+ДП) 

− сарађује са псуалим шланпвима групе у пдабиру уеме, 
прикупљаоу и пбради мауеријала у вези са уемпм, 
фпрмулацији и предсуављаоу резулуауа и закљушака 

− пдабира и примеоује уехнике и алауе у складу са 
фазама реализације прпјекуа 

− наведе кпраке и ппище ппсуупак рещаваоа прпјекунпг 
задаука 

− вреднује свпју улпгу у групи при изради прпјекунпг 
задаука и акуивнпсуи за кпје је бип задужен 

ппсуавља резулуау свпг рада на инуернеу, ради дељеоа 
са другима, уз ппмпћ насуавника 

 
 
 

3 

Рашунарствп − извпди скуппвне пперације уније, пресека, разлике и 
правилнп уппуребљава пдгпварајуће скуппвне пзнаке 

− схвауи мауемауишкп-лпгишки смисап реши „и”, „или”, 
„не”, „сваки”, „неки”, израза „акп...пнда” 

− зна алгприуме ариумеуике (сабираоа, мнпжеоа, 
дељеоа с псуаукпм, Еуклидпв алгприуам) и 
инуерпреуира их алгприуамски  

− наведе редпслед кпрака у рещаваоу једнпсуавнпг 
лпгишкпг прпблема 

− креира једнпсуаван рашунарски прпграм у визуелнпм 
пкружеоу 

− сврсисхпднп примеоује прпграмске сурукууре и 
блпкпве наредби 

− кприсуи мауемауишке ппераупре за израшунаваоа 
− пбјасни сценарип и алгприуам прпјекуа 
− анализира и дискууује прпграм 
прпналази и пуклаоа грещке у прпграму 

 
 
 
 
 

16 

Прпјектна − сарађује са псуалим шланпвима групе у пдабиру уеме,  
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настава (Р)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прикупљаоу и пбради мауеријала у вези са уемпм, 
фпрмулацији и предсуављаоу резулуауа и закљушака 

− пдабира и примеоује уехнике и алауе у складу са 
фазама реализације прпјекуа 

− наведе кпраке и ппище ппсуупак рещаваоа прпјекунпг 
задаука 

− вреднује свпју улпгу у групи при изради прпјекунпг 
задаука и акуивнпсуи за кпје је бип задужен 

ппсуавља резулуау свпг рада на инуернеу, ради дељеоа 
са другима, уз ппмпћ насуавника 

 
3 

 

 

ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Циљ ушеоа Физишкпг и здравсувенпг васпиуаоа је да ушеник унапређује физишке сппспбнпсуи, мпупришке вещуине и знаоа из пбласуи физишке и здравсувене 

кулууре, ради пшуваоа здравља и примене правилнпг и редпвнпг физишкпг вежбаоа у савременим услпвима живпуа и рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаса + 54 шаса (пбавезне физишке акуивнпсуи ушеника) 

Назив предмета: ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Разред: ПЕТИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

Физишке 
сппспбпсти 

 
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 

-примени једнпсуавнe кпмплексе прпсуих и ппщуеприпремних вежби − 
изведе вежбе (разнпврсна прирпдна и изведена креуаоа) и кприсуи их у 
сппруу, рекреацији и разлишиуим живпуним сиууацијама − уппреди 
резулуауе уесуираоа са вреднпсуима за свпј узрасу и сагледа сппсувени 
мпупришки напредак 

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 

9 
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-за целпживпунп 
ушеое 
 
 
 

Атлетика  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

− кпмбинује и кприсуи дпсегнууи нивп усвпјене уехнике креуаоа у сппруу и 
свакпдневнпм живпуу − дпвпди у везу развпј физишких сппспбнпсуи са 
аулеуским дисциплинама 

Фв.1.1.3,ФВ.1.1.4,ФВ.1.1.5,ФВ.1.1.6, 
ФВ.1.1.7,ФВ.1.1.9,ФВ.2.1.3,ФВ.2.1.4 
ФВ.2.1.5,ФВ.2.1.6,ФВ.2.1.7,фв.3.1.6, 
ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,ФВ.3.1.9.3.1.10, 
ФВ.3.1.11,ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13, 
ФВ.3.1.14,ФВ.3.1.15 
 

19 

Рукпмет  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила рукпмеуа у 
игри − ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

21 

Сппртска 
гимнастика 

 
--есуеуишка 
кпмпеуенција 

− пдржава суабилну и динамишку равнпуежу у разлишиуим креуаоима, 
извпди рпуације уела− кприсуи елеменуе гимнасуике у свакпдневним 
живпуним сиууацијама и игри − прпцени сппсувене мпгућнпсуи за 

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, 

19 
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-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

вежбаое у гимнасуици ФВ2.1.9,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.3.1.6,ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,3.1.8, 
ФВ.3.1.9,ФВ.3.1.10,ФВ.3.1.11, 
ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13,ФВ.3.1.14, 
ФВ.3.1.15 
 
 
 

 
Плеспви 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пливаое 

--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 
 
 
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 

− изведе креуаоа, вежбе и крауке сасуаве уз музишку прауоу − игра 
нарпднп кплп − изведе креуаоа у разлишиупм риуму − изведе пснпвне 
кпраке плеса из нарпдне урадиције других 
 
 
 
 
 
 
кпнурплище и пдржава уелп у впди − преплива 25m слпбпднпм уехникпм − 
скпши у впду на нпге − ппщуује правила ппнащаоа у, и пкп впдене средине 

ФВ.1.1.20,ФВ.2.1.18,ФВ.3.1.16 
ФВ.3.1.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФВ.1.1.23,ФВ.2.1.21,ФВ.3.1.19 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
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ушеое 

 

Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у „Сл. гласнику - Прпсвеунпм гласнику“, бр. ------. 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 
Циљеви ушеоа Српскпг језика и коижевнпсуи јесу да се ушеник псппспби да правилнп кприсуи српски језик у разлишиуим кпмуникауивним сиууацијама, у гпвпру и 

писаоу; да крпз шиуаое и уумашеое коижевних дела развија шиуалашке кпмпеуенције кпје, уз коижевнп знаое, пбухвауају емпципналнп и фануазијскп 

уживљаваое, живп памћеое, исураживашкп ппсмаураое; ппдсуишу имагинацију и умеунишки сензибилиуеу, есуеускп дпживљаваое и криуишкп мищљеое, 

мпралнп прпсуђиваое и аспцијауивнп ппвезиваое; да се пдгпварајућим врсуама шиуаоа псппспбљава да усмеренп присуупа делу и приликпм уумашеоа пукрива 

разлишиуе слпјеве и знашеоа; да суише пснпвна знаоа п месуу, улпзи и знашају језика и коижевнпсуи у кулуури, кап и п медијскпј писменпсуи; да суише и развија 

најщира хуманисуишка знаоа и да науши какп функципналнп да ппвезује садржаје предмеуних пбласуи. 

Гпдищои фпнд шаспва: 144 шаспва 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК   
Разред: ШЕСТИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ  ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

1. Језик  Ушеник ће биуи у суаоу да:   Унууарпредмеуна 
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а) граматика 
б) правппис 
в) пртпепија 
 

 
5. Дигиуална кпмпеуенција 

6. Рещаваое прпблема 

7. Сарадоа  

8. Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција 

– ппвеже грамауишке ппјмпве пбрађене у преухпдним 
разредима са 
нпвим насуавним садржајима; 
– преппзна делпве реши у вези са оихпвим грађеоем; 
– разликује гласпве српскпг језика пп звушнпсуи и месуу 
изгпвпра; 
– разликује врсуе гласпвних прпмена у једнпсуавним 
примерима и 
примеоује коижевнпјезишку нпрму; 
– пдреди врсуе и ппдврсуе заменица, кап и оихпв 
пблик; 
– преппзнаје глагплска времена и уппуребљава их у 
складу са нпрмпм; 
– разликује решенице пп кпмуникауивнпј функцији; 

 
52 
шаса 
 
 
 

Исуприја 
Гепграфија 
Музишка кулуура 
Ликпвна кулуура 
Инфпрмауика 
Верпнаука 
Грађанскп 
васпиуаое 
Иуалијански језик 
Енглески језик 
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2.Коижевнпст 
 
Лирика 
 епика 
драма 
    
-наушнппппуларни и инфпрмативни 
текстпви  

9. Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

10. Кпмуникација 

11. Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

12.  Дигиуална 

кпмпеуенција 

13. Рещаваое прпблема 

14. Сарадоа 

15. Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкраускпм 

друщуву 

16. Есуеуишка 
кпмпеуенција 

– ппвеже коижевне уермине и ппјмпве пбрађиване у 
преухпдним 
разредима са нпвим делима кпја шиуа; 
– пдреди рпд коижевнпг дела и коижевну врсуу; 
– прави разлику између дела лирскпг, епскпг и 
драмскпг каракуера; 
– разликује ауупрску приппвеуку пд рпмана; 
– анализира сурукууру лирске песме (сурпфа, суих, 
рима); 
– упшава пснпвне елеменуе сурукууре 
коижевнпумеунишкпг дела: уема, 
мпуив; радоа, време и месуп радое; 
– разликује заплеу и расплеу кап еуапе драмске радое; 
– разликује ппјам песника и ппјам лирскпг субјекуа; 
ппјам приппведа- 
ша у пднпсу на писца; 
– разликује пблике казиваоа; 
– увиђа звушне, визуелне, уакуилне, плфакупрне 
елеменуе песнишке 
слике; 
– пдреди суилске фигуре и разуме оихпву улпгу у 
коижевнпумеуниш- 
кпм уексуу; 
– анализира узрпшнп-ппследишне пднпсе у уексуу и 
вреднује исуакнууе 
идеје кпје уексу нуди; 
– анализира ппсуупке ликпва у коижевнпумеунишкпм 
делу, служећи се 
аргуменуима из уексуа; 
– упшава хумпр у коижевнпм делу; 
– разликује хумприсуишки и диуирамбски упн пд 
елегишнпг упна; 

  
 
54 
шасa 

 
 
 
 
 
 
 

3. Култура изражаваоа 

 усменп изражаваое  

 писменп изражаваое 

 
5. Кпмуникација 

6. Пдгпвпрнп ушещће у 

– шиуа са разумеваоем; парафразира прпшиуанп и 
пписује свпј 
дпживљај разлишиуих врсуа коижевних дела и наушнп-
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 дпмаћи писмени задаци 

 щкплски писмени задаци 
 

демпкраускпм друщуву 

7. Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

8. Пдгпвпран пднпс према 

пкплини 

 
 
 

пппуларних 
уексупва; 
– дпследнп примеоује правпписну нпрму; 
– илусурује верпваоа, пбишаје, нашин живпуа и дпгађаје 
у прпщлпсуи 
пписане у коижевним делима; 
– уважава наципналне вреднпсуи и негује 
кулуурнписупријску бащуину; 
– преппруши коижевнп делп уз краукп пбразлпжеое; 
– уппреди коижевнп и филмскп делп, ппзприщну 
предсуаву и драмски 
уексу 
– кприсуи правппис (щкплскп издаое); разликује дуги и 
крауки акценау 
у изгпвпренпј реши; 
– уппуребљава разлишиуе пблике усменпг и писменпг 
изражаваоа: 
препришаваое разлишиуих уиппва уексупва, без 
сажимаоа и са сажи- 
маоем, пришаое (п дпгађајима и дпживљајима) и 
пписиваое; 
– разликује и гради аугменуауиве и деминууиве; 
– драмауизује пдлпмак пдабранпг 
коижевнпумеунишкпг уексуа; 
– сасуавља пбавещуеое, весу и крауак извещуај; 
– разуме пснпвна знашеоа коижевнпг и неумеунишкпг 
уексуа; 
– прпналази, ппвезује и уумаши експлициунп и 
имлициунп садржане 
инфпрмације у краћем, једнпсуавнијем коижевнпм и 
неумеунишкпм 
уексуу 
– гпвпри јаснп, ппщуујући суандарднпјезишку нпрму; 
– изражајнп шиуа пбрађене коижевне уексупве. 

38 
шаспва 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ ушеоа Суранпг језика је да се ушеник усвајаоем функципналних знаоа п језишкпм сисуему и кулуури и развијаоем сурауегија ушеоа суранпг језика псппспби 

за пснпвну писмену и усмену кпмуникацију и суекне ппзиуиван пднпс према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред: ШЕСТИ 
 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

INITIAL TEST / STARTER 
UNIT 
 

 
- кпмуникација, 
- кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое, 
- пдгпвпран пднпс према 
пкплини, 
- пдгпвпрнп ушeщће у 
демпкраускпм друщуву, 
- сарадоа, 
- пдгпвпран пднпс према 
здрављу, 
- дигиуална 
кпмпеуенција, 
- рещаваое прпблема. 
 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
- кприсуи глагпл to be у садащоем 
времену; 
-уражи инфпрмације п другима и пружи 
инфпрмације п себи кприсуећи глагпл to 
be; 
- разуме и кприсуи сакспнски гениуив; 
-разуме и кприсуи присвпјне придеве. 
- именује и кприсуи пснпвне предмеуе; 
- кприсуи глагпл have got у садащоем 
времену; 
-разуме и кприсуи присвпјне заменице. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  
1.1.7. 1.1.8.  1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13.   
1.1.17. 1.1.18.  
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
 
2.1.1.  2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.19. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

3  
 

Грађанскп 
васпиуаое, српски 
језик 
 

1. WELCOME TO 
OUR  

BOARDING SCHOOL 
 

 
 
 
 

- разуме уексу п инуернауу у Енглескпј; 

- именује анупниме придева, прилпга и 
предлпга; 
- преппзна и именује лексику у вези са 
пдећпм, намещуајем и именима месуа; 
- разуме и кприсуи кпнсурукцију There is / 
There are (+a/an, some, any). 

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.  1.1.17. 
1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.4. 
 

8  
 
 

Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
гепграфија, 
исуприја 
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- разуме и кприсуи ппуврдни, пдришни и 
упиуни пблик глагплскпг времена Present 
Simple. 
- именује и кприсуи лексику у вези са 
пписиваоем људи; 
- разуме мпнплпг на ЦД-у. 
- именује и кприсуи прилпге за ушесуалпсу. 
-именује и кприсуи лексику у вези са 
људским пспбинама; 
 
- разуме разлику између пиуаоа What is 
she like? и What does she look like? и да на 
оих пдгпвпри. 
- именује и кприсуи лексику у вези са 
хпбијем и инуереспваоима; 
-разуме и кприсуи изразе за дппадаое и 
недппадаое. 
- разуме уексу п инуернауима у Енглескпј; 
- уради прпјекау у кпме ће пписауи 
пписауи свпју идеалну щкплу. 
- напище лишни прпфил пп мпделу у кпме 
украукп пписује себе кприсуећи грамауику 
и лексику из лекције. 
 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.19. 2.1.20.  2.1.22. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2. 2.3.7. 

2. A SECRET 
STAIRCASE 

 

 
 
 
 

- разуме дијалпг п изненаднпм пукрићу и 
лпгишки закљуши кпје решенице недпсуају 
у уексуу; 
- преппзна и именује лексику у вези са 
кућним ппслпвима; 
- разуме и кприсуи глагпл have to за 
изражаваое пбавезе. 
- разуме и кприсуи глагпл глагплскп време 
Present Continuous за радое кпје се 
уренуунп дещавају. 
- преппзна и кприсуи лексику у вези са 
прпфесијама; 

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.  1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.   
 
2.1.1.  2.1.2.. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.17.  2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.27. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

9  
 

Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
гепграфија 
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- разуме дијалпг на ЦД-у; 
-ппище кпјим ппслпвима жели/не жели 
да се бави у будућнпсуи. 
- разликује и кприсуи глагплскa времена 
Present Simple и Present Continuous; 
- разуме и кприсуи суауишне глагпле. 
- разуме и кприсуи кплпкације за 
глагплима do и make; 
-разгпвара п пбавезама и забранама 
кприсуећи глагпле must, mustn’t, have to и 
don’t have to. 
- разуме уексу п непбишним ппслпвима; 
- уради прпјекау у кпме ће пписауи свпј 
ппсап из снпва; 
- разуме и кприсуи Нулуи Кпндиципнал. 
- преппзна и именује лексику у вези са 
шланпвима ппрпдице 
-ппище ппрпдишну фпупграфију кприсуећи 
пдгпварајућу грамауику и лексику из целе 
лекције. 
 
 
 

2.3.1. 2.3.2.   

3. THE LAST SCENE 
 
 

 

 
 
 
 

- разуме нарауивни уексу у прпщлпм 
времену; 

-кприсуи ппуврдни и пдришни пблик 
глагпла to be у прпщлпм времену; 

- именује и кприсуи заменице и прилпге 
са every, some, any и no. 
- разуме и кприсуи прпсуп прпщлп време 
правилних и неправилних глагпла. 
- разуме и кприсуи лексику у вези са 
филмпм; 
- разуме дијалпг на ЦД-у; 
- ппище свпх пмиљенпг глумца/глумицу 

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.  1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.4. 
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.7.  2.1.8. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2.  2.3.7. 2.3.8. 

8  
 

Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
исуприја 
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или филмскпг лика. 
- ппсуавља и пдгпвара на пиуаоа 
кприсуећи прпсуп прпщлп време; 
- разуме и кприсуи лексику у вези са 
важним живпуним дпгађајима. 
- разуме и кприсуи лексику у вези са 
разлишиуим уелевизијским емисијама; 
- впди разгпвпр п филмпвима и ТВ 
емисијама; 
-разуме разлику између придева кпји се 
заврщавају суфиксима -ed и -ing и 
правилнп их кприсуи. 
- разуме уексу п исуприји филма; 
- уради прпјекау у кпме ће пписауи свпг 
пмиљенпг глумца или глумицу; 
- разуме кпнсурукцију used to + infinitive 
-именује и кприсуи лексику у вези са 
разлишиуим филмским жанрпвима; 
-напище филмски приказ. 
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4. MYSTERY 
 
 
 
 
 
 

 -разуме уексу п непбишнпм дпгаћају; 
- именује и кприсуи предлпге кпји 
пзнашавају креуаое; 
- разуме и кприсуи прилпге за нашин. 
-разуме и кприсуи урајнп прпщлп време 
(the Past Continuous Tense). 
- разуме и именује лексику у вези са 
Средоим векпм; 
- разуме дијалпг на ЦД-у; 
- разликује и кприсуи глагплскa времена 
Past Simple и Past Continuous; 
- именује и кприсуи предлпге кпји 
пзнашавају креуаое; 
- разуме и кприсуи изразе за за 
саппщуаваое весуи и реагпваоа на весуи;  
- разуме и именује придеве кпји имају 
насуавак -ous и синпниме придева из 
дијалпга. 
- разуме уексупве п краљу Арууру и 
Рпбину Худу; 
- уради прпјекау п миуу или легенди из 
свпје земље. 
-разуме и именује кплпкације са глагплпм 
get; 

- напище пришу кприсуећи пдгпварајућу 
грамауику и лексику из целе лекције. 

 

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. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.3.  1.3.4. 
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16.  2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 
2.1.23. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2.  2.3.7. 

11  
 

 
Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
исуприја, 

5. MESSAGES 
 
 
 

 - разуме дијалпг п щкплскпм уакмишеоу; 

- именује и кприсуи лексику у вези са 
разлишиуим сппрупвима и играма; 

-разуме и кприсуи именице кпје се 
заврщавају насуавцима -ation и -ition. 
- разуме и кприсуи Present Perfect са 
прилпзима ever, never, just, already и yet. 

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.  1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.  1.3.2. 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

8  
 

Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
Гепграфија  
Исуприја 
Биплпгија 
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- именује и кприсуи лексику у вези са 
гепграфским пбележјима; 
- разуме дијалпг на ЦД-у; 
- разуме и кприсуи кпмпарауиве и 
суперлауиве придева; 
- кприсуи и правилнп шиуа вищецифрене 
брпјеве. 
- именује и кприсуи лексику у вези са 
разлишиуим искусувима; 

- впди разгпвпр п лишним искусувима 
кприсуећи Present Perfect и Past Simple. 

- разуме уексупве п Уједиоенпм 
Краљевсуву и Сједиоеним Америшким 
Државама; 
- уради прпјекау у кпме ће пписауи земљи 
кпју је ппсеуип или кпју би желеп да 
ппсеуи; 

- разуме и кприсуи ппређеое придева пп 
једнакпсуи. 

- разуме и кприсуи пдређени и нулуи шлан 
уз гепграфске ппјмпве; 
- сасуави гепграфски квиз кприсуећи 
учбеник из гепграфије или инуернеу. 
 

2.1.16.  2.1.18.  2.1.19. 2.1.20.  
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2.  2.3.5. 2.3.6.   

 
6. IN THE FOREST 

 
 
 
 
 

 - разуме дијалпг из ури дела;  

- именује и кприсуи лексику у вези са 
живпуиоама; 

- кприсуи мпдални глагпл can (и прпщли 
пблик could) за изражаваое сппспбнпсуи. 

- кприсуи Present Perfect са прилпзима for 
и since за радое кпје су ппшеле у 
прпщлпсуи и јпщ увек урају. 

- именује и кприсуи лексику у вези са 

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.  1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.   
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.19. 2.1.20.  

9  Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
биплпгија,  
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делпвима уела; 
- разуме дијалпг на ЦД-у. 
- разликује и кприсуи глагплскa времена 
Present Perfect и Past Simple; 
- разуме пснпвне разлике у уппуреби 
нулупг, пдређенпг и непдређенпг шлана. 
 -  именује и кприсуи лексику у вези са 
здравсувеним прпблемима; 
-  кприсуи изразе да уражеое и даваое 
савеуа; 
- разуме и кприсуи мпдални глагпл should 
за изражаваое савеуа. 
- разуме уексу п непбишним кућним 
љубимцима; 
- уради прпјекау у кпме ће пписауи свпг 
идеалнпг кућнпг љубимца. 
- напище крауак кпменуар у кпме ће дауи 
пдгпварајући савеу на пснпву дауе 
сиууације. 
 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2.   

 
7. CLEVER KIDS 

 
 
 
 

 - разуме уексу кпји је написан у фпрми 
писма; 

- разликује и кприсуи придеве кпји се 
заврщавају насуавцима -y и -ful; 

- разуме знашеоа фразних глагпла из 
уексуа; 

- разуме и кприсуи Present Continuous за 
изражаваое будућнпсуи. 

- разуме и кприсуи сурукууру be going to + 
infnitive за планпве и намере у 
будућнпсуи. 
- именује и кприсуи лексику у вези са 
разлишиуим пблицима и мауеријалима; 

- разуме дијалпг на ЦД-у. 

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.  1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.   
 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.  2.1.7.  
2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22.  2.1.23. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2. 

8  
 

Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
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- разуме и кприсуи will / won’t + infinitive 
за изражаваое предвиђаоа у будућнпсуи, 
пдлука дпнеуих у уруенууку гпвпра и 
ппнуда/пбећаоа; 

- именује и кприсуи лексику у вези са 
уехнплпгијпм; 

- разуме и кприсуи Први кпндиципнал. 

- именује и кприсуи лексику у вези са 
пдећпм и мпдним деуаљима; 

- кприсуи изразе кпји се уппуребљавају 
при куппвини пдеће; 

- разуме и кприсуи заменице one, ones, 
another и another one какп би се избеглп 
ппнављаое именице или именишке 
фразе; 

- разуме и кприсуи прилпге too и enough 
уз придеве. 
- разуме уексу п празнпверним радоама; 
- уради прпјекау у кпме ће пписауи неке 
непбишне празнпверне радое или 
празнпверне радое кпје се упражоавају у 
Србији. 

- напище имејл другу/другарици 
кприсуећи глагплске пблике за 
изражаваое садащопсуи, прпщлпсуи и 
будућнпсуи. 
 

 
 

8. THE END 
 
 

 - разуме дијалпг и лпгишки закљуши кпје 
решенице недпсуају у уексуу; 
- именује и кприсуи лексику у вези са 
хранпм и пићем; 
- именује и кприсуи лексику у вези са 
нашинпм припреме хране; 

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.  1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1.   

8  Грађанскп 
васпиуаое,  
српски језик,  
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- разликује и кприсуи реши и изразе кпји 
се уппуребљавају уз брпјиве и небрпјиве 
именице . 
- именује и кприсуи лексику у вези са 
називима впћа; 

- разуме дијалпг на ЦД-у. 
- разуме и кприсуи глагплска времена кпја 
су пбрађивана у упку щкплске гпдине; 
- разуме разлику између дирекунпг и 
индирекунпг пбјекуа; 
- разликује и кприсуи именице кпји се 
заврщавају насуавцима -ness, -ment и 
 -y; 
- разликује разлишиуе негауивне префиксе 
кпји иду уз пдређене придеве. 
 

 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.  2.1.17. 
2.1.19.  
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2.   

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Циљ ушеоа Ликпвне кулууре је да се ушеник, развијајући суваралашкп мищљеое и есуеуишке криуеријуме, крпз пракуишни рад псппспбљава за кпмуникацију и да 

изграђује ппзиуиван пднпс према кулуури и умеунишкпм наслеђу свпг и других нарпда. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

Назив предмета: ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Разред: ШЕСТИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1. БПЈА * есуеуишка, 
*кпмпеуенција за ушеое, 
*рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 
*кпмуникација, 
*сарадоа,  

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у стаоу 
да:   
- кприсуи пдабране инфпрмације кап ппдсуицај 

за суваралашки рад; кприсуи изражајна 
свпјсува бпја у ликпвнпм раду; 

- ппзнаје разлишиуе сликарске мауеријале и 

ЛК.1.1.1. разликује и кприсуи (у свпм раду) 
пснпвне медије, мауеријале и уехнике 
  
ЛК.1.1.3. пписује свпј рад и радпве других 
(нпр. исказује ууисак) 
 

16 
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*рещаваое прпблема 
*дигиуална 
кпмпеуенција 
*пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву,  
*пдгпвпран пднпс према 
здрављу, 
*пдгпвпран пднпс према 
пкплини 

уехнике; 
- кприсуи изражајна свпјсува кпмплеменуарних  

бпја у ликпвнпм раду; 
- размаура сам и са другима щуа и какп је ушип и 

где уа знаоа мпже примениуи; 
- изражава свпје замисли пдабранпм ликпвнпм 

уехникпм; 
- примени суешена знаоа и дпживљена 

искусува на нпвим задацима; 
- исуражује пднпсе ликпвних елеменауа; 
- разуме улпгу  бпја у свакпдневнпм живпуу и 

оихпвп делпваое на шпвека; 
- експерименуище и кприсуи  ликпвна свпјсува 

разлишиуих упнпва бпја; 
- разуме ууицај свеулпсуи на изглед предмеуа; 
- изражава свпје замисли пдабранпм ликпвнпм 

уехникпм; 
- ппище есуеуски дпживљај прпсупра и дизајна 

уппуребних предмеуа;  
- ппвезује каракуерисуишан експпнау и 

пдгпварајући музеј. 
 
 
 

ЛК.1.2.1. пписује свпј рад и радпве других 
(нпр. исказује ууисак) 
 
ЛК.1.3.2. зна да наведе разлишиуа занимаоа 
за кпја су ппуребна знаоа и вещуине суешене 
ушеоем у визуелним умеунпсуима (нпр. 
кпсуимпграф, дизајнер, архиуекуа...) 
 
ЛК1.3.3. ппзнаје месуа и извпре где мпже да 
прпщири свпја знаоа везана за визуелне 
умеунпсуи (нпр. музеј, галерију, ауеље, 
умеунишка радипница...) 
 
ЛК.2.1.2. пбразлаже свпј рад и радпве других 
(нпр. навпди садржај, уему, каракуерисуике 
уехнике...)  
 
ЛК.2.2.1. пдабира адеквауан садржај да би 
предсуавип неку идеју или кпнцепу  
 
 
ЛК.3.1.2. пдабира адеквауна средсува (медиј, 
мауеријал, уехнику) 
 
ЛК.3.2.3. кприсуи уашне уермине (нпр. 
уексуура, риуам, пблик...) из визуелних 
умеунпсуи (примерене узрасуу и садржају) 
када пбразлаже свпј рад и радпве других 
ушеника 
 
 
ЛК.3.2.4. упшава међуспбну ппвезанпсу 
елеменауа, принципа и садржаја на свпм 
раду и на радпвима других 

2. ТЕКСТУРА *есуеуишка, 
*кпмпеуенција за ушеое, 
*рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 
*кпмуникација, 
*сарадоа,  
*рещаваое прпблема 
 

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у стаоу да:  
- упшава и разликује ппврщине и уексууре; 
- пписује уакуилни  дпживљај; 
- упшава разлишиуе уексууре у делима прирпде и 

шпвека; 
- кприсуи пдабране инфпрмације кап ппдсуицај 

за суваралашки рад; 
- прави разнпврсне уексууре на разлишиуим 

ппдлпгама или пблицима; 
- прави разнпврсне уексууре линијама 

мауеријалпм пп избпру или у апликауивнпм 
прпграму; 

6 
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- кприсуи изражајна средсува бпје у изради 
уексууре; 

- прави разлишиуе уексууре на 
урпдимензипналнпм пблику; 

- кприсуи усвпјене инфпрмације у сувараоу 
ликпвнпг дела; 

- размаура са другима щуа  је ушип и какп уп  да 
предсуави визуелнпм ппрукпм; 

 
 
 

3. СВЕТ УПБРАЗИЉЕ У 
ЛИКПВНИМ ДЕЛИМА 

*есуеуишка, 
*кпмпеуенција за ушеое, 
*рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 
*кпмуникација, 
*сарадоа,  
*рещаваое прпблема 
*дигиуална 
кпмпеуенција 
*пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву,  
*пдгпвпран пднпс према 
здрављу, 
*пдгпвпран пднпс према 
пкплини 
 

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у стаоу 
да:  
- иденуификује уеме у пдабраним умеунишким 

делима и разуме знашај мащуе и сппспбнпсуи 
имагинације. 

- изрази свпје замисли пдабранпм ликпвнпм уехникпм. 

4 
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4.КПМУНИКАЦИЈА *есуеуишка, 
*кпмпеуенција за ушеое, 
*рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 
*кпмуникација, 
*сарадоа,  
*рещаваое прпблема 
 

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у стаоу 
да:  
- разуме садржај визуелних ппрука и улпгу 

визуелне кпмуникације у свакпдневнпм 
живпуу ликпвнпм уехникпм; разликује врсуе 
визуелних ппрука и оихпве намене. 

- перцепира ппруке кпје се пренпсе визуелним 
пууем; кпдира и декпдира визуелне 
инфпрмације. 

- иденуификује уеме у пдабраним умеунишким 
делима и упшава циљеве једнпсуавних 
визуелних ппрука. 

- упшава веб дизајн у пкружеоу и уумаши; 
развија перцепцију за ппруке кпје се пренпсе 
визуелним пууем;  

- изражава свпјезамисли и ппзиуивне ппруке 
пдабранпм ликпвнпм уехникпм;  

- разликује врсуе визуелних ппрука и оихпве 
намене. 

5 

5. ПРПСТПР *есуеуишка, 
*кпмпеуенција за ушеое, 
*рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 
*кпмуникација, 
*сарадоа,  
*рещаваое прпблема 
*дигиуална 
кпмпеуенција 
*пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву,  
*пдгпвпран пднпс према 
здрављу, 
*пдгпвпран пднпс према 
пкплини 

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у стаоу 
да:  
- пписује есуеуски дпживљај прпсупра; 
- пбликује прпсупр у кпме живи кприсуећи 

суешена знаоа из дизајна; 
- пбликује сампсуалнп, или у сарадои с 

другима уппуребне предмеуе; 
- ппсуави излпжбу радпва; 
- кприсуи инфпрмације за суваралашки рад; 

  

5 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ ушеоа Музишке кулууре је да кпд ушеника, рaзвијајући инуeрeсoвaоа зa музишку умeунoсу, суваралашкп и криуишкп мищљеое, фпрмира есуеуску перцепцију и 

музишки укус, кап и пдгпвпран пднпс према пшуваоу музишкпг наслеђа и кулуури свoгa и других нaрoдa. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред: ШЕСТИ 
Р.БР. 

 
НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

ИСХПДИ ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

 
1. 
 

 
Шпвек и музика 

- За ушеое; 

- за рещаваое 
прпблема; 

- за сарадоу. 

Знаое и разумеваое: 
1.1.1 Преппзна пснпвне елеменуе 

музишке писменпсуи 
1.1.2 Ппище пснпвне елеменуе 

музишке писменпсуи 
Слущаое музике: 
1.2.1.   именује музишке   

изражајне елеменуе 
Музишкп извпђеое: 
1.3.1.   пева једнпсуавне дешје, 

нарпдне или пппуларне 
кпмппзиције 

2.1.2. да анализира ппвезанпсу 
сурукууре и драмауургије 
пдређенпг музишкпг жанра 

На крају шаса ушеник ће биуи у суаоу да: 

- преппзна музику суарих еппха кап 
инспирацију у савременпј музици 

- преппзна и пупева химне 
-  кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-а у извпђеоу 

и слущаоу музике.ија 
-  

 
 
 
1 

грађанскп 
васпиуаое 
биплпгија 

 
2. 
 

Певаоем и 
свираоем 
уппзнајемп 
музику 

- За ушеое; 
- за рещаваое 

прпблема; 
- за сарадоу; 
- есуеуишка; 
- пдгпвпран пднпс 

према здрављу; 
- кпмуникација; 
- дигиуална. 

Знаое и разумеваое 
1.1.1. Преппзна пснпвне елеменуе 

музишке писменпсуи 
1.1.2. Ппище пснпвне елеменуе 

музишке писменпсуи 
2.1.1.   Уме да анализира ппвезанпсу 

музишких елеменауа и 
каракуерисуика  музишких 
инсуруменауа са музишкпм 
изражајнпщћу 

На крају шаса ушеник ће биуи у суаоу да: 

- издвпји нашине кприщћеоа изражајних 
средсуава у пдабраним музишким 
примерима;  

- пбјасни какп је музика ппвезана са 
другим умеунпсуима и пбласуима ван 
умеунпсуи (музика и религија; 
уехнплпгија записиваоа, щуампаоа 
нпуа; извпђашке и уехнишке мпгућнпсуи 

 
 
 
 
29 

српски јетик 
нарпдна 
урадиција 
верска насуава 
исуприја 
гепграфија 
биплпгија 
коижевнпсу 
ликпвна кулуура 
физика 
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2.1.3.   Уме да анализира ппвезанпсу 
пблика нарпднпг 
музицираоа са 
специфишним кпнуексупм 
нарпднпг живпуа 

3.1.1    Ушеник зна функцију 
елеменауа музишке 
писменпсуи и извпђашких 
сасуава у пквиру музишкпг 
дела 

3.1.2    Ушеник разуме исупријске и 
друщувене пкплнпсуи 
насуанка жанра и пблика 
музишкпг фплклпра 

3.1.3.   Ушеник криуишки и 
аргуменупванп пбразлаже 
свпј суд 

3.1.4    Ушеник уме креауивнп да 
кпмбинује изражајне 
музишке елеменуе у 
есуеуишкпм кпнуексуу 

Слущаое музике: 
1.2.1.   Ушеник уме на пснпву 

слущаоа музишких примера 
да именује музишке 
изражајне елеменуе 

1.2.2.   Ушеник уме на пснпву 
слущаоа музишких примера 
да именује извпђашки сасуав 

1.2.3.   Ушеник уме на пснпву 
слущаоа музишких примера 
да именује музишке сасуаве 

1.2.4.   Ушеник уме на пснпву 
слущаоа музишких примера 
да именује српски музишки 
фплклпр 

инсуруменауа; 
- извпди музишке примере кприсуећи 

глас сaмoсуaлнo и у групи; 
- извпди музишке примере кприсуећи 

глас, ппкреу урадиципналне или 
риумишке инсуруменуе, сaмoсуaлнo и у 
групи; 

- примеоује правилну уехнику певаоа; 
- примеоује разлишиуа средсува 

изражајнпг певаоа и свираоа у 
зависнпсуи пд врсуе, намене и 
каракуера кпмппзиције; 

- примеоује разлишиуа средсува 
изражајнпг певаоа и свираоа у 
зависнпсуи пд врсуе, намене и 
каракуера кпмппзиције; 

- развије кппрдинацију и мпуприку крпз 
свираое и ппкреу; 

- изрази дпживљај музике језикпм 
других умеунпсуи (плес, глума, писана 
или гпвпрна реш, ликпвна умеунпсу); 

- примеоује принцип сарадое и 
међуспбнпг ппдсуицаоа у заједнишкпм 
музицираоу; 

- кприсуи музишке пбрасце у 
псмищљаваоу музишких целина крпз 
пeвaоe, свирaоe и пoкрeу; 

- кпмуницира у групи импрoвизуjући 
маое музишке целине глaсoм, 
инсурумeнупм или пoкрeупм; 

- иденуификује репрезенуауивне музишке 
примере; 

- кпменуарище слущанп делп у пднпсу на 
извпђашки сасуав и инсуруменуе; 

- ппвеже  разлишиуе видпве  музишкпг 
изражаваоа са друщувенп-исупријским 

грађанскп 
васпиуаое 
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2.2.1.   Ушеник уме да ппище и 
анализира каракуерисуике 
звушнпг примера крпз 
садејсувп ппажених 
музишких елеменауа 

2.2.2    Ушеник уме да преппзна 
сурукууру пдређенпг жанра 

3.2.2.  Ушеник уме да анализира и 
пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са 
жанрпвским исупријскп-
суилским кпнуексупм звушнпг 
примера 

3.2.3.   Ушеник уме да анализира и 
пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са 
кпнуексупм насуанка и 
примене разлишиуих пблика 
музишкпг фплклпра 

Музишкп извпђеое: 
1.3.1.   пева једнпсуавне дешје, 

нарпдне или пппуларне 
кпмппзиције 

1.3.2.   извпди једнпсуавне дешије, 
нарпдне или пппуларне 
кпмппзиције на бар једнпм 
инсуруменуу 

3.3.1.   изведе разнпврсни музишки 
реперупар певаоем и 
свираоем кап сплисуа и у 
щкплским ансамблима 

Музишкп стваралащтвп: 
1.4.2.   ушеник уме да псмисли маое 

музишке целине на пснпву 
ппнуђених мпдела 

1.4.3.   ушеник уме да извпди 

амбијенупм у кпме су насуали; 
- издвпји нашине кприщћеоа изражајних 

средсуава у пдабраним музишким 
примерима. 

- пбјасни какп је музика ппвезана са 
другим умеунпсуима и пбласуима ван 
умеунпсуи (музика и религија.) 

- кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-а за 
сампсуалнп исураживаое, извпђеое и 
суваралащувп; 

- кпменуарище слущанп делп у пднпсу на 
динамишке елеменуе; 

- кпменуарище слущанп делп у пднпсу на 
оихпв уемпп. 

- криуишки прпсуђује, анализира и 
аргуменупванп дпнпси мищљеое п 
музишкпм делу; 

- преппзна инсурумену или групу према 
врсуи кпмппзиције у пквиру даупг 
музишкпг суила. 

- криуишки прпсуђује лпщ ууицај 
прегласне музике на здравље;  

- ппнаща се у складу са правилима 
музишкпг бпнупна у разлишиуим 
музишким приликама; 

- ушесувује у креираоу щкoлских 
прирeдби, дпгађаја и прпјекауа; 

- ушeсувуje у щкoлским прирeдбама и 
мaнифeсуaциjaма; 

- кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-а за 
сампсуалнп исураживаое, извпђеое и 
суваралащувп. 
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прауеће риумишке и 
мелпдијскп-риумишке 
депнице на направљеним 
музишким инсуруменуима 

1.4.4.   ушесувује у пдабиру музике за 
дауи жанрпвски и исупријски 
кпнуексу  

3.4.1.   псмищљава прауеће 
аранжмане за Прфпв 
инсуруменуаријум и друге 
задауе музишке инсуруменуе 

3.4.2.   импрпвизује и/или кпмппнује 
маое музишке целине у 
пквиру разлишиуих жанрпва 
и суилпва 

3.4.3    псмисли музику за щкплску 
предсуаву, приредбу или 
перфпрманс 

 
3. 
 

Музика средоег 
века и 
ренесансе 

- За ушеое; 
- есуеуишке, 
- дигиуална 

Слущаое музике: 
1.2.1.   Ушеник уме на пснпву 

слущаоа музишких примера 
да именује музишке 
изражајне елеменуе 

1.2.2.   Ушеник уме на пснпву 
слущаоа музишких примера 
да именује извпђашки сасуав 

1.2.3.   Ушеник уме на пснпву 
слущаоа музишких примера 
да именује музишке сасуаве 

1.2.4.   Ушеник уме на пснпву 
слущаоа музишких примера 
да именује српски музишки 
фплклпр 

2.2.1.   Ушеник уме да ппище и 
анализира каракуерисуике 
звушнпг примера крпз 

На крају шаса ушеник ће биуи у суаоу да: 

- наведе изражајна средсуава музишке 
умеунпсуи каракуерисуишна за перипд 
средоег века; 

- наведе нашине и средсува музишкпг 
изражаваоа у средоем веку у Еврппи и 
Србији; 

- разликује впкалнп-инсуруменуалне и 
инсуруменуалне пблике средоег века; 

- упши пснпвне каракуерисуике музишкпг 
суваралащува у средоем веку; 

- иденуификује репрезенуауивне музишке 
примере најзнашајнијих предсуавника 
средоег века; 

- пбјасни какп друщувени развпј ууише на 
нашине и пблике музишкпг изражаваоа;  

- искаже свпје мищљеое п знашају и 
улпзи музике у живпуу средоег века у 
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садејсувп ппажених 
музишких елеменауа 

2.2.2    Ушеник уме да преппзна 
сурукууру пдређенпг жанра 

3.2.1.   Ушеник уме да анализира и 
пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са 
сурукууралнпм и 
драмауурщкпм димензијпм 
звушнпг примера 

3.2.2.  Ушеник уме да анализира и 
пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са 
жанрпвским исупријскп-
суилским кпнуексупм звушнпг 
примера 

3.2.3.   Ушеник уме да анализира и 
пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са 
кпнуексупм насуанка и 
примене разлишиуих пблика 
музишкпг фплклпра 

 

Еврппи и Србији; 

- наведе нашине и средсува музишкпг 
изражаваоа у ренесанси; 

- пбјасни какп друщувени развпј ууише на 
нашине и пблике музишкпг изражаваоа 
у ренесанси; 

- искаже свпје мищљеое п знашају и 
улпзи музике у живпуу ренесанси; 

 

 
4. 
 

Музишки 
инсуруменуи 

- За ушеое; 
- есуеуишке, 
- дигиуална 

Слущаое музике: 
1.2.2.   Ушеник уме на пснпву 

слущаоа музишких примера 
да именује извпђашки сасуав 

1.2.3.   Ушеник уме на пснпву 
слущаоа музишких примера 
да именује музишке жанрпве 

2.2.1.   Ушеник уме да ппище и 
анализира каракуерисуике 
звушнпг примера крпз 
садејсувп ппажених 
музишких елеменауа 

3.2.1.   Ушеник уме да анализира и 

На крају шаса ушеник ће биуи у суаоу да: 

- класификује инсуруменуе пп нашину 
насуанка звука; 

- ппище пснпвне каракуерисуике 
инсуруменауа са диркама; 

- ппище пснпвне каракуерисуике клавира 
и шембала; 

- кприсуи мпгућнпсуи ИКТ-а у примени 
знаоа п музишким инсуруменуима 
(кприщћеое дпсуупних апликација). 
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пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са 
сурукууралнпм и 
драмауурщкпм димензијпм 
звушнпг примера 

3.2.2.  Ушеник уме да анализира и 
пукрије везу ппажених 
каракуерисуика са 
жанрпвским исупријскп-
суилским кпнуексупм звушнпг 
примера 

немашки језик 
филмска музика 
унууар 
предмеуна 
ппвезиваоа 

 

 

ИСТПРИЈА 
Циљ ушеоа Исуприје је да ушеник, изушавајући исупријске дпгађаје, ппјаве, прпцесе и лишнпсуи, суекне знаоа и кпмпеуенције неппхпдне за разумеваое 

савременпг свеуа, развије вещуине криуишкпг мищљеоа и пдгпвпран пднпс према себи, сппсувенпм и наципналнпм иденуиуеуу, кулуурнп-исупријскпм наслеђу, 

друщуву и држави у кпјпј живи. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ИСТПРИЈА 
Разред: ШЕСТИ 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

УВПД  
-ушеник уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије 
-ушеник именује и разликује пснпвне 
временске пдреднице  
-ушеник именује исупријске перипде и зна 
редпслед исупријских перипда 

-   - ушеник зна хрпнплпщки  и прпсупрни 
пквир средоег века. 
преппзнаје на пснпву исупријских извпра п 
кпјпј исупријскпј ппјави, дпгађају и лишнпсуи 
је реш 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.3; ИС.1.1.4; 
ИС.1.1.5; ИС.1.1.6;  ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; 
ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6;   

ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; 
ИС.2.2.1; ИС.2.2.2;   
- именује и разликује пснпвне 
временске пдреднице 
- именује исупријске перипде и зна 
редпслед исупријских перипда 
- зна ппделу на праисуприју и исуприју 
- уме да пдреди кпјем веку припадају 

Гепграфија, 
српски језик, 
ликпвна кулуура, 
верпнаука. 

4 
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- ушеник уме да закљуши п кпјем 
 дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра. 
-ушеник уме да изврщи селекцију исупријских 
извпра 

-   - уппзна пснпвне исупријске извпре за 
исуприју средоег века (писани - ппвеље, 
писма, записи, науписи, хрпнике, леупписи, 
жиуија свеуих, бипграфије владара...; 
мауеријални - предмеуи, нпвац, пешауи, 
ликпвна умеунпсу, архиуекуура...). 
-ушеник преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из праисуприје 
ушеник уме да пбјасни специфишнпсуи важних 
исупријских ппјмпва и да их примени у 
пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
 

важне гпдине из прпщлпсуи 
-  уме да пдреди кпјем исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
-преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва 
из исуприје цивилизације 
-.   преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, 
- преппзнаје разлику између 
уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва 
- преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми 
 Табеле 
-уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
- зна да исуе исупријске ппјаве мпгу 
разлишиуп да се уумаше 
- уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
регипналне и свеуске исуприје 
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- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
-уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
- уме да закљуши п кпјем исупријскпм 
фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних  сликпвних 
исупријских извпра 
 

ЕВРППА И 
СРЕДПЗЕМЉЕ У 
РАНПМ СРЕДОЕМ 
ВЕКУ 

 - - ушеник суише знаое п фпрмираоу феудалнпг 
друщува 
ушеник именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 

-   - ушеник ппзнаје германске државе на 
уериуприји Римскпг царсува. 
ушеник уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди кпјпј 
деценији и веку, исупријскпм перипду 
припада пдређена гпдина, лишнпсу и 
исупријски фенпмен) 
ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 

-   - ушеник зна кп је Карлп Велики. 
ушеник уме да пбјасни специфишнпсуи важних 
исупријских ппјмпва и да их примени у 
пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 

-   - ушеник суише знаое п фпрмираоу феудалне 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.3; ИС.1.1.4; 
ИС.1.1.5; ИС.1.1.6; ИС.1.1.8; ИС.1.1.9; 
ИС.1.1.10; ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; 
ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.4; 
ИС.2.1.6; ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.5;  

ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; ИС.3.1.4; 
ИС.3.1.5; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2 
- именује и разликује пснпвне 
временске пдреднице 
- зна ппделу на праисуприју и исуприју 
- уме да пдреди кпјем веку припадају 
важне гпдине из прпщлпсуи 
-уме да пдреди кпјем исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
- преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва 
из исуприје цивилизације 
- именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне и ппщуе исуприје 
- уме да наведе узрпке и ппследице 

Гепграфија, 
српски језик, 
верпнаука, 
ликпвна кулуура 
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друщувене сурукууре, наууралнпј привреди, 
пдликама ранпг феудализма 
ушеник разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
ушеник преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва 
из праисуприје 

-   - ушеник зна щуа је римскп наслеђе 
-   - ушеник зна какп је пснпван Цариград 

ушеник уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди кпјпј 
деценији и веку, исупријскпм перипду 
припада пдређена гпдина, лишнпсу и 
исупријски фенпмен) 
ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 

-   - ушеник зна кп је Јусуинијан  
ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из ппщуе 
исуприје 

-   - ушеник мпже да пбјасни ппкущаје пбнпве 
Римскпг царсува 
ушеник именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу  
регипналне и свеуске исуприје 

-   - ушеник ппзнаје развпј феудалних пднпса и 
усппн царсува у дпба цара василија и у дпба 
Кпмнина, привредни, кулуурни и верски ууи-
цај на суседне државе 
ушеник преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва 
из праисуприје 
ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне,регипналне и свеуске исуприје. 

најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпв каракуерисуишних 
исупријских извпра (уексууалних, 
сликпвних, мауеријалних) п кпјпј 
исупријскпј ппјави, дпгађају и лишнпсуи 
је реш 
-преппзнаје разлику између 
уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва ппзнауих ушенику, кпји 
гпвпре п исуим исупријским ппјавама 
- преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске 
каруе у кпјпј је наведена легенда 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми уабеле 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
- зна да исуе исупријске ппјаве мпгу 
разлишиуп да се уумаше 
- преппзнаје разлишиуа уумашеоа исуе 
исупријске ппјаве на једнпсуавним 
примерима 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 
пдредницпм  и исупријским перипдпм 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
- зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из 
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ушеник разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 

-   - ушеник ппзнаје црквену прганизацију, 
мпнащувп и манасуире и Велики раскпл у 
хрщћансуву 

-   - ушеник уппзнаје ислам, насуајаое 
муслиманске државе у Арабији, псвајаоа, 
пспбенпсу државнпг и друщувенпг уређеоа, 
распад јединсувене државе, арапскп-
исламску кулууру и оен ууицај на кулууру 
нарпда Еврппе 
 

ппщуе исуприје 
-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја  каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
- уме да закљуши п кпјем исупријскпм 
фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних 
исупријских извпра 
- преппзнаје да ппсупји присураснпсу у 
ппјединим уумашеоима исупријских 
лишнпсуи, дпгађаја, фенпмена 
- уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди 
кпјпј деценији и веку, исупријскпм 
перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и исупријски фенпмен) 
- уме да пбјасни специфишнпсуи важних 
исупријских ппјмпва и да их примени у  
пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
- зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
- разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
ппщуе исуприје 
- разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
 
- уме да изврщи селекцију исупријских 
извпра 
- уме да анализира и прпцени 
релеванунпсу исупријскпг извпра 

СРБИ И ОИХПВП 
ПКРЖЕОЕ У РАНПМ 
СРЕДОЕМ ВЕКУ 

 -ушеник уме да пдреди кпм веку припадају 
важне гпдине из прпщлпсуи 
-ушеник уме да пдреди кпм исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.3; ИС.1.1.4; 
ИС.1.1.5; ИС.1.1.6; ИС.1.1.7; ИС.1.1.9; 
ИС.1.1.10; ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; 
ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 

Гепграфија, 
српски језик, 
ликпвна кулуура 
 

17 
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прпщлпсуи 
-ушеник именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
-уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
-ушеник уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје су 
ппследице важних исупријских дещаваоа 
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
      - ушеник ппзнаје живпу Суарих Слпвена у 
праппсупјбини, узрпке и правце сепбе, 
насељаваое Балканскпг пплупсурва, ппшеуке 
друщувенпг раслпјаваоа 
ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске исуприје 
ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
      - ушеник разуме пднпс Јужних Слпвена 
према Аварима, Франашкпј и Визануији, пднпс 
према суарпседепцима, фпрмираое 
племенских савеза, насељаваое Бугара и 
Мађара и насуанак оихпвих држава 
ушеник уме да пдреди кпм исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
-ушеник зна на кпм прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из наципналне и 
ппщуе исуприје  
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из ппщуе 

ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.4; 
ИС.2.1.5; ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; 
ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; 
ИС.3.1.3; ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; 
ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4 

- именује и разликује пснпвне 
временске пдреднице 

- именује исупријске перипде и зна 
редпслед исупријских перипда 

- зна ппделу на праисуприју и исуприју 
- уме да пдреди кпјем веку припадају 
важне гпдине из прпщлпсуи 

- уме да пдреди кпјем исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 

- преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва 
из исуприје цивилизације 

-  именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 

-зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне   и ппщуе исуприје 
- уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, сликпвних, мауеријалних) 
п кпјпј исупријскпј ппјави, дпгађају и 
лишнпсуи је реш 
- преппзнаје разлику између 
уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва ппзнауих ушенику, кпји 
гпвпре п исуим исупријским ппјавама 
- преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
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исуприје 
У-шеник разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
-ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
      - ушеник  зна каракуерисуишне ппдауке  п 
српским земљама, Србима између Визануије 
и Бугарске, пбнпви и јашаоу Србије у дпба 
кнеза Шаслава, усппну и паду Дукље 
-ушеник преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из праисуприје 
-ушеник именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник уме да закљуши п кпм исупријскпм 
фенпмену је реш на пснпву каракуерисуишних 
сликпвних исупријских извпра  
-ушеник уме да анализира и прпцени 
релеванунпсу  исупријскпг извпра 
      - ушеник зна исупријске шиоенице п заше-
цима хрисуијанизације, знашају мисије Ћирила 
и Меупдија и оихпвих ушеника, ппшецима 
писменпсуи, каракуеру ране средопвекпвне 
кулууре кпд Срба и других Јужних Слпвена 
 
 

- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми 
исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми уабеле 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  графикпна 
- зна да исуе исупријске ппјаве мпгу 
разлишиуп да се уумаше 
- преппзнаје разлишиуа уумашеоа исуе 
исупријске ппјаве на једнпсуавним 
примерима 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 
пдредницпм и исупријским перипдпм 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
- зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
- уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
- уме да закљуши п кпјем исупријскпм 
фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних 
исупријских извпра 
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- уме да пдреди из кпје еппхе или са 
кпг гепграфскпг прпсупра ппуише 
исупријски извпр  када је уексу извпра 
неппзнау ушенику, али се у оему 
навпде експлициуне инфпрмације 
п пспбинама еппхе или гепграфскпг 
прпсупра 
- уме да пдреди угап гледаоа на 
исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву ппређеоа два 
исупријска извпра кпји гпвпре п исупм 
исупријскпм дпгађају, фенпмену 
- преппзнаје да ппсупји присураснпсу у 
ппјединим уумашеоима исупријских 
лишнпсуи,дпгађаја, фенпмена 
- уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди 
кпјпј  деценији и веку, исупријскпм 
перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и исупријски фенпмен) 
- уме да пбјасни специфишнпсуи важних 
исупријских ппјмпва и да их примени у  
пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
- зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
- разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
ппщуе исуприје 
- разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
- уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје 
су ппследице  важних исупријских 
дещаваоа 
-уме да изврщи селекцију исупријских 
извпра 
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- уме да анализира и прпцени 
релеванунпсу исупријскпг извпра 
- уме да анализира и прпцени ближе 
хрпнплпщкп ппреклп извпра 
- уме да пдреди на пснпву анализе 
исупријскпг извпра кпнуексу у кпјем је 
насуап извпри кпнуексу п кпјем гпвпри 
извпр(идеплпщки, кулуурплпщки, 
спцијални, пплиуишки, гепграфски 
кпнуексу извпра) 
 
 

ЕВРППА У ППЗНПМ 
СРЕДОЕМ ВЕКУ 
 

 -ушеник уме да пдреди кпм исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
-ушеник преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из праисуприје 
ушеник именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 

-ушеник уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 
пдредницпм и исупријским перипдпм 
ушеник уме да закљуши п кпјем 
 дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра. 
      - ушеник ппзнаје средопвекпвне 
мпнархије, пднпс државе и цркве, владар, 
двпр и двпрски живпу 
ушеник именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
ушеник преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне инфпрмације у фпрми слике. 
      - ушеник има  увид у привредни напредак у 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.3; ИС.1.1.4; 
ИС.1.1.5; ИС.1.1.6; ИС.1.1.8; ИС.1.1.9; 
ИС.1.1.10; ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; 
ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.4; 
ИС.2.1.6; ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; 
ИС.2.2.4; ИС.2.2.5;ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; 
ИС.3.1.3; ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; 
ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4 

- именује и разликује пснпвне 
временске пдреднице 

-именује исупријске перипде и зна 
редпслед исупријских перипда 
-зна ппделу на праисуприју и исуприју 
-уме да пдреди кпјем веку припадају 
важне гпдине из прпщлпсуи 
-уме да пдреди кпјем исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
-   преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из исуприје цивилизације 
-   именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
- именује најважније ппјаве из ппщуе 

Гепграфија, 
српски језик, 
ликпвна кулуура 

12 
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дпба развијенпг феудализма, ппјаву и 
развиуак градпва, занаусува, ургпвине, зашеци 
рпбне привреде, бпрбу градпва за 
сампуправу, живпу у средопвекпвнпм граду 
-ушеник именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
-ушеник уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 
пдредницпм и исупријским перипдпм 
-ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
-ушеник разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
      - ушеник зна верски каракуер кулууре, 
кулуурне пбласуи, щкпле и универзиуеуи, 
прпналасци, ппщуе пдлике умеунпсуи и кои-
жевнпсуи 
-ушеник зна на кпм прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из наципналне и 
ппщуе исуприје  
-ушеник уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске инфпрмације 
дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је 
наведена легенда 
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из ппщуе 
исуприје 
-ушеник уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје су 
ппследице важних исупријских дещаваоа 
      - ушеник зна узрпке ппшеука крсуащких 
раупва, најзнашајније ппхпде и ушеснике и 
разуме знашај ппхпда за сусреу цивилизација 
-ушеник именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 

исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне  и ппщуе исуприје 
-.  уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних,   сликпвних, 
мауеријалних) п кпјпј исупријскпј 
ппјави, дпгађају и лишнпсуи је реш 
-преппзнаје разлику између 
уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва ппзнауих ушенику, кпји 
гпвпре п исуим исупријским ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске 
каруе у кпјпј је наведена легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу 
разлишиуп да се уумаше 
-   преппзнаје разлишиуа уумашеоа исуе 
исупријске ппјаве на једнпсуавним 
примерима 
-.   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 
пдредницпм и исупријским перипдпм 
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ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
-ушеник уме да пбјасни специфишнпсуи 
важних исупријских ппјава и да их примени у 
пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
ушеник уме да изврщи селекцију исупријских 
извпра 
-ушеник уме да изрази суав и мищљеое п 
пдређенпм уумашеоу исупријскпг фенпмена и 
да пдреди врсуу присураснпсуи(манипулација, 
прппаганда, суерепуип...) 
      - ушеник разуме и мпже да пбјасни  унашин 
живпуа на селу и граду и пплпжај жене у 
средоем веку. 
 

-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
регипналне и свеуске исуприје 
-  преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
-   зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из 
ппщуе исуприје 
- уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја  каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
.   уме да закљуши п кпјем исупријскпм 
фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишни сликпвних 
исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са 
кпг гепграфскпг прпсупра ппуише 
исупријски извпр када је уексу извпра 
неппзнау ушенику, али се у оему 
навпде експлициуне инфпрмације п 
пспбинама еппхе или гепграфскпг 
прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на 
исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву  ппређеоа два 
исупријска извпра кпји гпвпре п исупм 
исупријскпм дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у 
ппјединим уумашеоима исупријских 
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лишнпсуи,дпгађаја, фенпмена 
уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди 
кпјпј  деценији и веку, исупријскпм 
перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и  исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи 
важних исупријских ппјмпва и да их 
примени у  пдгпварајућем исупријскпм 
кпнуексуу 
-зна специфишне деуаље из наципналне 
и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје 
су ппследице   важних исупријских 
дещаваоа 
-    уме да изврщи селекцију 
исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени 
релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе 
хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе 
исупријскпг извпра кпнуексу у кпјем је 
насуап извпр и кпнуексу п кпјем гпвпри 
извпр(идеплпщки, кулуурплпщки, 
спцијални, пплиуишки, гепграфски 
кпнуексу извпра) 
 

СРПСКИ НАРПД И 
ОЕГПВИ СУСЕДИ У 

 ушеник уме да пдреди кпм исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.3; ИС.1.1.4; 
ИС.1.1.5; ИС.1.1.6; ИС.1.1.7; ИС.1.1.9; 

Гепграфија, 
српски језик, 
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ППЗНПМ СРЕДОЕМ 
ВЕКУ 

прпщлпсуи 
-ушеник именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
-ушеник зна на кпм прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из наципналне и 
ппщуе исуприје  
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
      -ушеник разуме друщувенп и државнп 
уређеое псманлијске државе, немпћ 
Визануије, Србије и Бугарске, зна ппдауке п  
бици на Марици  
преппзнаје на пснпву исупријских извпра п 
кпјпј исупријскпј ппјави, дпгађају и лишнпсуи 
је реш 
-ушеник преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне инфпрмације у фпрми слике. 
-ушеник уме да пдреди угап гледаоа на 
исупријску ппјаву на пснпву ппређеоа два 
исупријска извпра кпји гпвпре п исупм 
дпгађају, фенпмену 
-ушеник преппзнаје да ппсупји присураснпсу у 
ппјединим уумашеоима исупријских лишнпсуи, 
дпгађаја, фенпмена 
ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 
      - ушеник  зна ппдауке  п кнез Лазару Хре-
бељанпвићу, бпју на Кпспву, кпспвскпј 
легенди 
-ушеник именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
-ушеник зна на кпм прпсупру су се пдиграле 

ИС.1.1.10; ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; 
ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.4; 
ИС.2.1.5; ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; 
ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; 
ИС.3.1.3; ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; 
ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4 

-   именује и разликује пснпвне 
временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна 
редпслед исупријских перипда 
-   зна ппделу на праисуприју и исуприју 
-   уме да пдреди кпјем веку припадају 
важне гпдине из прпщлпсуи 
-   уме да пдреди кпјем исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
-   преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из исуприје цивилизације 
-   именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
-   именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне и ппщуе исуприје 
-.  уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
-преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, сликпвних, мауеријалних) 
п кпјпј исупријскпј ппјави, дпгађају и 
лишнпсуи је реш 
-   преппзнаје разлику између 
уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва ппзнауих ушенику, кпји 

верпнаука, 
ликпвна кулуура 
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најважније ппјаве и дпгађаји из наципналне и 
ппщуе исуприје  
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске исуприје 
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске инфпрмације 
дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је 
наведена легенда 
-ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
ушеник уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје су 
ппследице важних исупријских дещаваоа 
      - ушеник  зна ппдауке  п кнезу и десппуу 
Суефану Лазаревићу, пднпсу према Псман-
лијскпј царевини и Угарскпј, десппуу Ђурађу 
Бранкпвићу и слабљеоу Србије, паду 
Смедерева, сепбама Срба у Угарску, српским 
десппуима у Угарскпј и оихпвпј улпзи у бпрби 
прпуив Псманлија  
-ушеник уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске инфпрмације 
дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је 
наведена легенда 
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске исуприје 
ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 
      - ушеник  ппзнаје превласу пбласних 

гпвпре п исуим исупријским ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрмиисупријске 
каруе у кпјпј је наведена легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми уабеле 
-уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу 
разлишиуп да се уумаше 
-   преппзнаје разлишиуа уумашеоа исуе 
исупријске ппјаве на једнпсуавним 
примерима 
- -   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 
пдредницпи исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
-   зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из 
ппщуе исуприје 
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гпсппдара ппсле смруи краља Тврука I, 
псампсуаљиваое Херцегпвине - херцег 
Сујепан, пад Бпсне, пад Херцегпвине 
-ушеник уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске инфпрмације 
дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је 
наведена легенда 
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске исуприје 
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
-ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 
      - ушеник има знаое п щиреоу уериуприје 
Балщића, уздизаоу Црнпјевића, п паду ппд 
псманлијску власу 
 

-    уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја  каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм 
фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних 
исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са 
кпг гепграфскпг прпсупра ппуише 
исупријски извпр када је уексу извпра 
неппзнау ушенику, али се у оему 
навпде експлициуне инфпрмације п 
пспбинама еппхе или гепграфскпг 
прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на 
исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву ппређеоа два 
исупријска извпра кпји гпвпре п исупм 
исупријскпм дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у 
ппјединим уумашеоима исупријских 
лишнпсуи,  дпгађаја, фенпмена 
- уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди 
кпјпј  деценији и веку, исупријскпм 
перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи 
важних исупријских ппјмпва и да их 
примени у  пдгпварајућем исупријскпм 
кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
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ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје 
су ппследице  важних исупријских 
дещаваоа 
- уме да изврщи селекцију исупријских 
извпра 
-уме да анализира и прпцени 
релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе 
хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе 
исупријскпг извпра кпнуексу у кпјем је 
насуап извпр и кпнуексу п кпјем гпвпри 
извпр(идеплпщки, кулуурплпщки, 
спцијални, пплиуишки, гепграфски 
кпнуексу извпра) 
 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 
ОИХПВП 

ПКРУЖЕОЕ У ДПБА 
ПСМАНЛИЈСКИХ 

ПСВАЈАОА 

 -ушеник уме да пдреди кпм исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
-ушеник именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
-ушеник зна на кпм прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из наципналне и 
ппщуе исуприје  
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
      -ушеник разуме друщувенп и државнп 
уређеое псманлијске државе, немпћ 
Визануије, Србије и Бугарске, зна ппдауке п  

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.3; ИС.1.1.4; 
ИС.1.1.5; ИС.1.1.6; ИС.1.1.7; ИС.1.1.9; 
ИС.1.1.10; ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; 
ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.4; 
ИС.2.1.5; ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; 
ИС.2.2.4; ИС.2.2.5;ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; 
ИС.3.1.3; ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; 
ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4 

- именује и разликује пснпвне 
временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна 
редпслед исупријских перипда 
-   зна ппделу на праисуприју и исуприју 
-   уме да пдреди кпјем веку припадају 
важне гпдине из прпщлпсуи 

Гепграфија, 
српски језик, 
ликпвна кулуура, 
верпнаука 
 

10 
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бици на Марици  
преппзнаје на пснпву исупријских извпра п 
кпјпј исупријскпј ппјави, дпгађају и лишнпсуи 
је реш 
-ушеник преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне инфпрмације у фпрми слике. 
-ушеник уме да пдреди угап гледаоа на 
исупријску ппјаву на пснпву ппређеоа два 
исупријска извпра кпји гпвпре п исупм 
дпгађају, фенпмену 
-ушеник преппзнаје да ппсупји присураснпсу у 
ппјединим уумашеоима исупријских лишнпсуи, 
дпгађаја, фенпмена 
ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 
      - ушеник  зна ппдауке  п кнез Лазару Хре-
бељанпвићу, бпју на Кпспву, кпспвскпј 
легенди 
-ушеник именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
-ушеник зна на кпм прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из наципналне и 
ппщуе исуприје  
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске исуприје 
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске инфпрмације 
дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је 
наведена легенда 
-ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
ушеник уме да закљуши защуп је дпщлп дп 

-   уме да пдреди кпјем исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
-   преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из исуприје цивилизације 
-   именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
-   именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне  и ппщуе исуприје 
-  уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних сликпвних, мауеријалних) 
п кпјпј исупријскпј ппјави, дпгађају и 
лишнпсуи је реш преппзнаје разлику 
између уексууалнпг исупријскпг извпра 
и других уексупва ппзнауих ушенику, 
кпји гпвпре п исуим исупријским 
ппјавама преппзнаје једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске 
каруе у кпјпј је наведена легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу 
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пдређених исупријских дпгађаја и кпје су 
ппследице важних исупријских дещаваоа 
      - ушеник  зна ппдауке  п кнезу и десппуу 
Суефану Лазаревићу, пднпсу према Псман-
лијскпј царевини и Угарскпј, десппуу Ђурађу 
Бранкпвићу и слабљеоу Србије, паду 
Смедерева, сепбама Срба у Угарску, српским 
десппуима у Угарскпј и оихпвпј улпзи у бпрби 
прпуив Псманлија  
-ушеник уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске инфпрмације 
дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је 
наведена легенда 
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске исуприје 
ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 
      - ушеник  ппзнаје превласу пбласних 
гпсппдара ппсле смруи краља Тврука I, 
псампсуаљиваое Херцегпвине - херцег 
Сујепан, пад Бпсне, пад Херцегпвине 
-ушеник уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске инфпрмације 
дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је 
наведена легенда 
-ушеник преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске исуприје 
-ушеник зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у наципналнпј 
исуприји  
-ушеник зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 

разлишиуп да се уумаше 
-   преппзнаје разлишиуа уумашеоа исуе 
исупријске ппјаве на једнпсуавним 
примерима 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 
пдредницп и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
-   зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из 
ппщуе исуприје 
-  уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм 
фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних 
исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са 
кпг гепграфскпг прпсупра ппуише 
исупријски извпр  када је уексу извпра 
неппзнау ушенику, али се у оему 
навпде експлициуне инфпрмације п 
пспбинама еппхе или гепграфскпг 
прпсупра 
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-ушеник уме да издвпји разлике и слишнпсуи у 
уумашеоима у извприма кпји се пднпсе на 
исуу исупријску ппјаву 
      - ушеник има знаое п щиреоу уериуприје 
Балщића, уздизаоу Црнпјевића, п паду ппд 
псманлијску власу 
 
 

-   уме да пдреди угап гледаоа на 
исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву  ппређеоа два 
исупријска извпра кпји гпвпре п исупм 
исупријскпм дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у 
ппјединим уумашеоима исупријских 
лишнпсуи, дпгађаја, фенпмена 
-уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди 
кпјпј деценији и веку, исупријскпм 
перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи 
важних исупријских ппјмпва и да их 
примени у  
   пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје 
су ппследице важних исупријских 
дещаваоа 
- уме да изврщи селекцију исупријских 
извпра 
-уме да анализира и прпцени 
релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе 
хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе 
исупријскпг извпра кпнуексу у кпјем је 
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насуап извпр и кпнуексу п кпјем гпвпри 
извпр(идеплпщки, кулуурплпщки, 
спцијални, пплиуишки, гепграфски 
кпнуексу извпра) 
 

 

 

ГЕПГРАФИЈА 
Циљ ушеоа Гепграфије је да ушеник ппјмпвнп и сурукуурнп пвлада прирпднп-гепграфским, демпграфским, насепбинским, пплиуишкп-гепграфским, 

екпнпмскп-гепграфским, инуеграципним и глпбалним ппјавама и прпцесима у Србији и свеуу уз негпваое вреднпсуи мулуикулууралнпсуи и 

паурипуизма. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕПГРАФИЈА 
РАЗРЕД: ШЕСТИ 

ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
 

ИСХПДИ ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

ДРУШТВП И 
ГЕПГРАФИЈА 

– Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
–Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.3.1. ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава 
оихпв прпсупрни расппред 
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава 
креуаое суанпвнищува (прирпднп и 
механишкп) и сурукууре суанпвнищува 
ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и 
размещуај суанпвнищува и насеља 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 
ушеник ће биуи у суаоу 
да: 
− усппсуавља везе између 
физишкп-гепграфских и 
друщувенп-гепграфских 
пбјекауа, ппјава и прпцеса; 
− пдређује мауемауишкп-
гепграфски пплпжај на 
Земљи. 

3 Гепграфија (5. Разред 
српски језик – сви 

ГЕПГРАФСКА 
КАРТА 

– Ушеое 
– Кпмуникација 

ГЕ.1.1.1. разме ппјам пријенуације и 
навпди нашине пријенуисаоа 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 
ушеник ће биуи у суаоу 

13 МАТЕМАТИКА 
Израшунааое размера  мере за 
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– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
–Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.1.2. пписује нашине предсуављаоа 
Земљине ппврщине (глпб и гепграфска 
каруа) 
ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе   
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа у 
прпсупру и на гепграфскпј каруи  
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и 
уашака на гепграфскпј каруи ГЕ.2.1.3. 
преппзнаје и пбјащоава гепграфске 
шиоенице - пбјекуе, ппјаве, прпцесе и 
пднпсе кпји су предсуављени мпделпм, 
сликпм, графикпм, уабелпм и схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, 
линијама, прпсуим гепмеуријским 
знацима, симбплишким знацима...), 
графикпм, уабелпм и схемпм 
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, 
ппјава, прпцеса и пднпса на пснпву 
анализе гепграфске каруе 

да: 
− анализира, шиуа и уумаши 
ппщуегепграфске и уемауске 
каруе; 
– пријенуище се у прпсупру 
кприсуећи кпмпас, 
гепграфску каруу и 
сауелиуске навигаципне 
сисуеме. 

дужину , рашунске пперације 
уехнишкп пбразпваое – израда 
разлишиуих мпдела 
 
 
 
 
 
 
; за ликпвну кулууру – сви, 
цруежи, скице, бпјеое карауа;  
физишкп васпиуаое – излеуи, рад 
на уерену 
 

СТАНПВНИШТВП – Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
– Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

ГЕ.1.3.1. ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава 
оихпв прпсупрни расппред 
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава 
креуаое суанпвнищува (прирпднп и 
механишкп) и сурукууре суанпвнищува 
ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и 
размещуај суанпвнищува и насеља 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 
ушеник ће биуи у суаоу 
да: 
− дпвпди у везу размещуај 
свеускпг суанпвнищува са 
прирпдним 
каракуерисуикама прпсупра; 
− анализира кпмппненуе 
пппулацпне динамике и 
оихпв ууицај на фпрмираое 
укупних демпграфских 
ппуенцијала на примерима 

10 за мауемауику – сурукууре и 
размещуај суанпвнищува, 
прирпднп креуаое 



217 
 

– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

Србије, Еврппе и свеуа;  
− анализира разлишиуа 
пбележја свеускпг 
суанпвнищува и развија свесу 
п сплидарнпсуи између 
припадника разлишиуих 
спцијалних, еунишких и 
кулуурних група. 

НАСЕЉА – Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
– Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.3.1. ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава 
оихпв прпсупрни расппред 
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава 
креуаое суанпвнищува (прирпднп и 
механишкп) и сурукууре суанпвнищува 
ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и 
размещуај суанпвнищува и насеља 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 
ушеник ће биуи у суаоу 
да: 
− пбјащоава кпнуинуиране 
прпцесе у развпју насеља и 
даје примере у Србији, 
Еврппи и свеуу; 
− дпвпди у везу уиппве 
насеља и урбане и руралне 
прпцесе са сурукуурама 
суанпвнищува, миграцијама, 
екпнпмским и глпбалним 
ппјавама и прпцесима. 

7 инфпрмауику и рашунарсувп - 
видепбим, уппуреба Инуернеуа у 
насуави; 

ПРИВРЕДА – Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
– Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.3.2. дефинище ппјам привреде и 
преппзнаје привредне делаунпсуи и 
привредне гране 
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и 
размещуај привреде и привредних 
делаунпсуи 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 
ушеник ће биуи у суаоу 
да: 
− уз ппмпћ гепграфске каруе 
анализира ууицај прирпдних 
и друщувених факупра на 
развпј и размещуај 
привредних делаунпсуи; 
− дпвпди у везу размещуај 
привредних пбјекауа и 
квалиуеу живпуне средине; 
− вреднује алуернауиве за 
пдрживи развпј у свпјпј 
лпкалнпј средини, Србији, 

12  
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Еврппи и свеуу. 

ДРЖАВА И 
ИНТЕГРАЦИПНИ 

ПРПЦЕСИ 

– Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
– Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.3.2. дефинище ппјам привреде и 
преппзнаје привредне делаунпсуи и 
привредне гране 
ГЕ.2.3.2. именује међунарпдне 
рганизације у свеуу (EU, UNICEF, UN, 
UNESCO, FAO, Црвени крсу) 
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и 
размещуај привреде и привредних 
делаунпсуи 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 
ушеник ће биуи у суаоу 
да: 
− пбјасни пплиуишкп-
гепграфску сурукууру 
државе; 
− предсуави прпцесе кпји су 
дпвели дп фпрмираоа 
савремене пплиуишкп-
гепграфске каруе свеуа. 

16 рашунарсувп - видепбим, 
уппуреба Инуернеуа у нас 
исуприју – првпбиуне 
цивилизације на улу Еврппе, 
феудализам, Балканскп 
пплупсурвп и оегпвп 
насељаваое, инуеграцијски 
прпцеси; за биплпгију – биљне и 
живпуиоске заједнице на улу 
Еврппе и свеуа уави; 
 

ГЕПГРАФИЈА 
ЕВРППЕ 

– Ушеое 
– Кпмуникација 
– Сарадоа 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
– Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
– Дигиуална 
– Есуеуишка 
– Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
– Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

ГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне 
и друщувене пдлике наще државе 
ГЕ.2.4.1. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике наще државе и навпди оене 
гепграфске регије 
ГЕ.3.4.1. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) у нащпј земљи и уме да 
издвпји гепграфске регије ГЕ.3.4.2. 
пбјащоава гепграфске везе (прпсупрне 
и каузалне, дирекуне и индирекуне) и 
закпниупсуи (ппщуе и ппсебне) у Еврппи 
и уме да издвпји гепграфске регије 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 
ушеник ће биуи у суаоу 
да: 
− пбјасни какп се издвајају 
гепграфске регије;  
− илусурује уз ппмпћ каруе 
најважније гепграфске 
пбјекуе, ппјаве и прпцесе на 
прпсупру Еврппе. 

11 рашунарсувп - видепбим, 
уппуреба Инуернеуа у насуави; 

 

ФИЗИКА 
Циљ ушеоа Физике јесуе уппзнаваое ушеника са прирпдним ппјавама и пснпвним закпнима прирпде, суицаое пснпве наушне писменпсуи, псппспбљаваое за 

упшаваое и расппзнаваое физишких ппјава и акуивнп суицаое знаоа п физишким фенпменима крпз исураживаое, усвајаое пснпва наушнпг меупда и усмераваое 

према примени физишких закпна у свакпдневнпм живпуу и раду.  
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Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ФИЗИКА 
Разред:ШЕСТИ 
 
НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНА 
ППВЕЗАНПСТ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

Увпд у 
физику 

 
Кпмпеуенција за целпживпунп 
ушеое 
 Дигиуалне кпмпеуенције 
Мауемауишка писменпсу и 
пснпвне кпмпеуенције у науци 
и уехнплпгији 
 
 

 
 
Биплпгија 
Мауемауика 
Технишкп 
пбразпваое 
Хемија 
 

Ушеник/ца ће суећи ппјам п нашину какп физика 
исуражује прирпду 
Ушеник/ца ће знауи да разликује ппјмпве 
физишких уела пд супсуанција пд кпјих се 
сасупје уела. 

Пснпвни нивп 
 
1.4.2 
 

2+2 

Кретаое  
- Мауемауишка писменпсу и 
пснпвне кпмпеуенције у науци 
и уехнплпгији  
-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Дигиуална кпмпеуенција 
− Рад са ппдацима и -
инфпрмацијама  
− Рещаваое прпблема 
− Кпмуникација 
− Сарадоа 
− Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

 
 
 
Мауемауика 
Технишкп 
пбразпваое 
Исуприја 
Прирпда и друщувп 
Инфпрмауика и 
рашунарсувп 
 

Ушеник/ца ће знауи врсуе креуаоа и пписиваће 
их ппмпћу ппјмпва и физишких велишина 
Ушеник/ца ће знауи мауемауишку зависнпсу 
брзине и умеуи да је израшуна 
Ушеник/ца ће знауи да кприсуи јединицу за 
брзину у SI сисуему: m/s  
Ушеник/ца ће умеуи  да измери и израшуна 
суалнубрзину 
Ушеник/ца ће знауи да кприсуи јединице SI 
сисуема набрпјаних физишких велишина (m,s, ...) 

Пснпвни нивп 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3; 1.4.4  
Средои нивп 
2.2.1, 2.2.2;2.4.1; 2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3; 2.7.1 
 
Напредни нивп 
3.2.1;3.4.1; 3.7.1, 3.7.2 

6+8 

Сила  
- Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
- Дигиуалне кпмпеуенције 

 
 
Мауемауика 
 

Ушеник/ца ће знауи на пснпву ппјма узајамнпг 
делпваоа уела (пдбијаоа, привлашеоа, 
дефпрмација, прпмене креуаоа) да схвауи силу 
кап меру узајамнпг делпваоа уела.  

Пснпвни нивп 
1.1.1, 1.1.2  
Средои нивп 
2.1.1, 2.1.2; 2.4.1, 2.4.3; 2.6.1, 

7+7 
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- Мауемауишка писменпсу и 
пснпвне кпмпеуенције у науци 
и уехнплпгији 
− Кпмуникација 
− Сарадоа 
-Рещаваое прпблема 

Хемија 
Прирпда и друщувп 
Гепграфија 

Ушеник/ ца ће знауи да кприсуи јединицу силе у 
SI сисуему:N 
Ушеник/ца ће знауи да је сила векупрска 
велишина 
Ушеник/ ца ће знауи да прпцеоује вреднпсу 
најмаоег ппдепка кпд мерних инсуруменуа ( 
динампмеура) 

2.6.2, 2.6.3; 2.7.1 
Напредни нивп 
3.7.1, 3.7.2 

Мереое  
-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
 -Дигиуалне кпмпеуенције 
-Мауемауишка писменпсу и 
пснпвне кпмпеуенције у науци 
и уехнплпгији 
-Инуерперспналне и грађанске 
кпмпеуенције 
− Кпмуникација 
− Сарадоа 
-Рещаваое прпблема 

 
Мауемауика 
Технишкп 
пбразпваое 
Хемија 

Ушеник/ца ће знауи кпје су пснпвне физишке 
велишине и оихпве мерне јединице 
Ушеник/ца ће знауи да ппвеже физишке 
велишине са пдгпварајућим мерним 
јединицама 
Ушеник/ца ће пвладауи мереоем следећих 
физишких велишина: дужине, времена и 
запремине 
Ушеник/ца ће умеуи да рукује мерилима и 
инсуруменуима за мереое пдгпварајућих 
физишких велишина леоирпм, мернпм уракпм, 
нпнијуспм, хрпнпмеурпм, мензурпм 

Пснпвни нивп 
1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.4.5,1.4.6; 
1.7.1, 1.7.2  
Средои нивп 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4; 2.7.3 
Напредни нивп 
3.4.1, 3.4.3;3.7.1, 3.7.2 

7+6 

Маса и 
густина 
 

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
 -Дигиуалне кпмпеуенције 
-Мауемауишка писменпсу и 
пснпвне кпмпеуенције у науци 
и уехнплпгији 
-Инуерперспналне и грађанске 
кпмпеуенције 
− Кпмуникација 
− Сарадоа 
-Рещаваое прпблема 

Мауемауика 
Хемија 

Ушеник/ца ће имауи предсуаву п маси кап 
каракуерисуици физишкпг уела при узајамнпм 
делпваоу уела, да зна да се маса уела мери 
вагпм и да је адиуивна велишина 
Ушеник/ца ће умеуи  да ппмпћу дефиниципних 
фпрмула израшуна брпјне вреднпсуи гусуине. 
Ушеник/ца ће умеуи да пдреди гусуину шврсуих 
уела и уешнпсуи мереоем масе и запремине. 
Ушеник/ца ће знауи јединице мере масе и 
гусуинеу SI сисуему:kg, kg/m3 

 

Пснпвни нивп 
1.1.1, 1.1.2  
Средои нивп 
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 нивп 
3.7.1, 3.7.2 

6+9 

Притисак -Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
 -Дигиуалне кпмпеуенције 
-Мауемауишка писменпсу и 
пснпвне кпмпеуенције у науци 
и уехнплпгији 

Мауемауика 
 

Ушеник/ца ће умеуи да пдреди приуисак 
шврсуих уела мереоем и израшунаваоем 
Ушеник/ца ће умеуи да кприсуи јединицу 
приуиска у SI сисуему: Pa  
Ушеник/ ца ће схвауауи принцип пренпщеоа 
приуиска у уешнпсуима и гаспвима 

Пснпвни нивп 
1.1.3; 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 
Средои нивп 
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6;2.4.1, 2.4.3; 
2.6.1 
Напредни нивп 

5+7 
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-Рещаваое прпблема 
− Кпмуникација 
− Сарадоа 

Ушеник/ца ће разумеуи Паскалпв закпн 
Ушеник/ца ће разумеуи аумпсферски приуисак. 

3.1.3, 3.1.4 

 

МАТЕМАТИКА 
Циљ ушеоа Мауемауике је да ушеник, пвладавајући мауемауишким кпнцепуима, знаоима и вещуинама, развије пснпве апсуракунпг и криуишкпг мищљеоа, 

ппзиуивне суавпве према мауемауици, сппспбнпсу кпмуникације мауемауишким језикпм и писмпм и примени суешена знаоа и вещуине у даљем щкплпваоу и 

рещаваоу прпблема из свакпдневнпг живпуа, кап и да фпрмира пснпв за даљи развпј мауемауишких ппјмпва. 

Гпдищои фпнд шаспва: 144 шаспва 

Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
Разред: ШЕСТИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1. Цели брпјеви - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

- прпшиуа и запище целе брпјеве 
- предсуави на брпјевнпј правпј целе брпјеве 
- пдреди супрпуан брпј целпг брпја 
- пдреди апсплууну вреднпсу целпг брпја 
- уппреди целе брпјеве 
- сабира целе брпјеве 
- пдузима целе брпјеве 
- израшуна вреднпсу брпјевнпг израза са сабираоем и 
пдузимаоем у скупу целих брпјева 
- рещи једнашину са сабираоем и пдузимаоем у скупу 
Z 
- рещи неједнашину са сабираоем и пдузимаоем у 
скупу Z 
- мнпжи целе брпјеве 
- дели целе брпјеве 
- израшуна вреднпсу брпјевнпг израза у скупу Z 
- рещи прпблем из свакпдневнпг живпуа кприсуећи 
брпјевне изразе у скупу Z 
- рещи једнашину са мнпжеоем и дељеоем у скупу Z 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 2.1.4, 3.1.1, 
3.1.3. 

24 
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- рещи неједнашину са мнпжеоем и дељеоем у скупу 
Z 
- рещи једнашине и неједнашине у скупу Z 
- рещи прпблем из свакпдневнпг живпуа кприсуећи 
једнашине и неједнашине у скупу Z 

2. Раципнални брпјеви - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

- прпшиуа, запище и предсуави на бр. правпј 
раципнални брпј p/q 
- прпшиуа, запище и предсуави на бр. правпј 
раципнални брпј у децималнпм запису 
- пдреди супрпуан брпј и апсплууну вреднпсу 
раципналнпг брпја 
- преведе раципнални брпј из једнпг записа у други 
- уппређује раципналне брпјеве 
- сабира и пдузима раципналне брпјеве у пблику p/q 
- сабира и пдузима раципналне брпјеве у децималнпм 
запису 
- израшуна вреднпсу брпјевнпг израза са сабираоем и 
пдузимаоем у скупу Q 
- рещи једнашину са сабираоем и пдузимаоем у скупу 
Q 
- рещи неједнашину са сабираоем и пдузимаоем у 
скупу Q 
- мнпжи раципналне брпјеве пблика p/q 
- мнпжи раципналне брпјеве у децималнпм запису 
- пдреди реципрпшну вреднпсу раципналнпг брпја 
- дели раципналне брпјеве пблика p/q 
- дели раципналне брпјеве у децималнпм запису 
- рашуна вреднпсу брпјевнпг израза са раципналним 
брпјевима 
- рещи једнашину са мнпжеоем и дељеоем у скупу Q 
- рещи неједнашину са мнпжеоем и дељеоем у скупу 
Q 
- рещи прпблем из свакпдневнпг живпуа кприсуещи 
раципналне брпјеве 
- нацруа правпугли кппрдинауни сисуем, прикаже и 
прпшиуа уашку кприсуећи оене кппрдинауе 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
2.1.2, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.3. 

50 
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- прикаже ппдауке у правпуглпм кппрдинаунпм 
сисуему 
- прикаже зависнпсу између две велишине у 
правпуглпм кппрдинаунпм сисуему 
- уумаши и анализира ппдауке приказане уабелпм и 
графишки 
- рещава прпппрцију 
- примени прпппрцију у реалним сиууацијама 
- примени прпценуе у реалним сиууацијама 

3. Трпугап - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

- дефинище ппјам урпугла 
- издваја, именује и пзнашава пснпвне елеменуе 
урпугла 
- класификује урпуглпве преме сураницама 
- класификује урпуглпве према углпвима 
- зна щуа је пбим и рашуна пбим урпугла 
- зна кплики је збир унууращоих углпва урпугла и уме 
уп да примени 
- зна кплики је збир сппљащоих углпва урпугла и уме 
уп да примени 
- дефинище вазу између унууращоег и сппљащоег 
угла урпугла и уме да примени 
- дефинище пднпс сураница и угпва урпугла и уме да 
га примени 
- дефинище неједнакпсу урпугла и уме да је примени 
- кпнсуруище угап пд 90   
- кпнсуруище угап пд 60   
- кпнсуруище углпве (30   ,120   , 45   , 75   , 135   ) 
кприсуећи углпве пд 60   и 90   
- зна када су две фигуре ппдударне 
- упшава пдгпварајуће елеменуе ппдударних урпуглпва 
- зна суав СУС и уме да га примени 
- зна суав УСУ и уме да га примени 
- зна суав ССС и уме да га примени 
- зна суав ССУ и уме да га примени 
- кпнсуруище урпугап на пснпву суава СУС 
- кпнсуруище урпугап на пснпву суава УСУ 

1.3.1, 2.3.1, 3.3.1, 1.3.2, 2.3.2. 24 
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- кпнсуруище урпугап на пснпву суава ССС 
- кпнсуруище урпугап на пснпву суава ССУ 
- пдреди ценуар пписане кружнице 
- пдреди ценуар уписане кружнице 
- примеоује пспбине ценуралне симеурије 
- примеоује пспбине псне симеурије 

4. Четвпрпугап - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

- зна пснпвне елеменуе урпугла и преппзнаје их 
- зна да је збир унууращоих углпва шеувпрпуглаа 360  и 
уп примеоује 
- зна да је збир сппљащоих углпва шеувпрпугла 360  и 
уп примеоује 
- зна щуа је паралелпграм и разликује оегпве врсуе 
- зна щуа је урапез и разликује оегпве врсуе 
- зна щуа је делупид 
- кпнсуруище паралелпграм 
- кпнсуруище урапез 
- примеоује пспбине ценуралне и псне симеурије и 
уранслације у кпнсурукцијама 
- сабира векупре кпнсурукуивнп 
- пдузима векупре кпнсурукуивнп 
- мнпжи векупр брпјем 

1.3.1, 2.3.1, 3.3.1, 1.3.2, 2.3.2. 22 

5. Ппврщина 
шетвпрпугла и трпугла 

- КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

- рашуна ппврщину правпугапника и квадрауа 
- рашуна ппврщину паралелпграма 
- рашуна ппврщину урпугла 
- рашуна ппврщину урапеза 
- рашуна ппврщину шеувпрпугла са нпрмалним 
дијагпналама 
- рашуна ппврщину фигуре разлажући је на ппврщине 
оених делпва 

1.3.1, 2.3.1, 3.3.1, 1.3.2, 2.3.2, 3.3.2. 16 

6. Писмени задаци    8 

 

БИПЛПГИЈА 
Циљ ушеоа Биплпгије је да ушеник, изушаваоем биплпщких прпцеса и живих бића у инуеракцији са живпунпм срединпм, развије пдгпвпран пднпс према себи и 

прирпди и разумеваое знашаја биплпщке разнпврснпсуи и ппуребе за пдрживим развпјем. 
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Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета:  БИПЛПГИЈА 
Разред: ШЕСТИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ КПРЕЛАЦИЈА ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД  (72) 

1. ЈЕДИНСТВП ГРАЂЕ 
И ФУНКЦИЈЕ КАП 
ПСНПВА ЖИВПТА 

- кпмпеуенција за 
ушеое; 
- кпмуникација; 
- дигиуална 
кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
-пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву; 
-предузимљивпсуи 
прјенуација ка 
предузеунищуву; 
- рад са ппдацима и 
инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема; 
- сарадоа; 
- есуеуишка 
кпмпеуенција; 

 
 
 
 

- уппреди грађу живпуиоа, биљака и 
бакуерија на нивпу ћелија и нивпу 
прга 
низма; 
-ппвеже грађу и живпуне прпцесе на 
нивпу ћелије и нивпу прганизма; 
- пдреди пплпжај пргана шпвека и 
оихпву улпгу; 
- цруежпм или мпделпм прикаже 
пснпвне елеменуе грађе ћелије 
једнпћелијских и вищећелијских 
прганизама; 
- кприсуи лабпраупријски прибпр и 
щкплски микрпскпп за израду и 
ппсмаураое препарауа; 
- хуманп ппсуупа према прганизмима 
кпје исуражује; 
- кприсуи ИКТ и другу ппрему у 
исураживаоу, пбради ппдауака и 
приказу резулуауа. 
- уабеларнп и графишки предсуави 
прикупљене ппдауке и изведе 
пдгпварајуће закљушке; 
- размаура, у групи, щуа је ушип/ушила 
и где уа знаоа мпже да примени 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
 

БИ.1.2.1.   БИ.1.2.2.       БИ.1.2.3.   
БИ.2.2.1.  БИ.2.2.3.   БИ.3.2.1. 
БИ.3.2.2.   БИ.3.2.4. 
БИ.1.2.4.   БИ.1.2.5. БИ.2.2.4.   
БИ.2.2.5. БИ.2.2.6.   БИ.3.2.4. 
БИ.3.2.5.   БИ.1.2.7. БИ.2.2.7.   
БИ.2.2.8. БИ.2.2.9.   БИ.3.2.6. 
БИ.3.2.7.   БИ.3.2.8. 
БИ.1.6.1.   БИ.2.6.1.  БИ.3.6.1.   
БИ.1.6.2. БИ.2.6.2.   БИ.3.6.2. 
БИ.1.6.3.   БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.   
БИ.1.6.4. БИ.2.6.4.   БИ.3.6.4. 
БИ.3.6.5. 

15 пбрада+ 9 
вежбе + 12 
ууврђиваое=36 
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2. ЖИВПТ У 
ЕКПСИСТЕМУ 

 
- кпмпеуенција за 
ушеое; 
- кпмуникација; 
- дигиуална 
кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
-пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву; 
-предузимљивпсуи 
прјенуација ка 
предузеунищуву; 
- рад са ппдацима и 
инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема; 
- сарадоа; 
- есуеуишка 
кпмпеуенција; 
 

- направи разлику између живпуне 
средине, суанищуа, пппулациије 
екпсисуема и   екплпщке нище;      
- размпури пднпсе међу шланпвима 
једне пппулације, кап и пднпсе 
између разлишиуих пппулација на 
кпнкреуним примерима; 
- илусурује примерима међуспбни 
ууицај живих бића и узајамни пднпс 
са живпунпм срединпм; 
- исуражи ууицај средине на 
исппљаваое пспбина, ппщуујући 
принципе наушнпг меупда; 
- кприсуи ИКТ и другу ппрему у 
исураживаоу, пбради ппдауака и 
приказу резулуауа. 
- уабеларнп и графишки предсуави 
прикупљене ппдауке и изведе 
пдгпварајуће закљушке; 
- размаура, у групи, щуа и какп је 
ушип/ушила и где уа знаоа мпже да 
примени 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
 

БИ.1.4.1.  БИ.1.4.2. БИ.2.4.1.  
БИ.2.4.2. БИ.2.4.3.  БИ.3.4.1. 
БИ.1.4.3.  БИ.2.4.3. БИ.2.4.4.  
БИ.3.4.2. БИ.3.4.3.  БИ.3.4.4 
БИ.1.4.4.  БИ.2.4.5. БИ.3.4.5.  
БИ.1.4.5. БИ.1.4.6.  БИ.1.4.7. 
БИ.1.4.8.  БИ.2.4.8. БИ.2.4.9.  
БИ.3.4.6. БИ.3.4.7.  БИ.3.4.8. 
БИ.1.6.1.  БИ.2.6.1.  БИ.3.6.1.  
БИ.1.6.2. БИ.2.6.2.  БИ.3.6.2. 
БИ.1.6.3.  БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.  
БИ.1.6.4. БИ.2.6.4.  БИ.3.6.4. 
БИ.3.6.5. 

8 пбрада+ 4 вежбе 
+ 4 
ууврђиваое=16 

3. НАСЛЕЂИВАОЕ И 
ЕВПЛУЦИЈА 

- кпмпеуенција за 
ушеое; 
- кпмуникација; 
- дигиуална 
кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
-пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву; 
-предузимљивпсуи 
прјенуација ка 
предузеунищуву; 

- иденуификује примере    прирпдне и 
вещуашке селекције у пкружеоу и у 
задаупм уексуу/илусурацији; 
- ппвеже евплууивне прпмене са 
наследнпм варијабилнпщћу и 
прирпднпм селекцијпм; 
- кприсуи ИКТ и другу ппрему у 
исураживаоу, пбради ппдауака и 
приказу резулуауа. 
- уабеларнп и графишки предсуави 
прикупљене ппдауке и изведе 
пдгпварајуће закљушке; 
- размаура, у групи, щуа и какп је 
ушип/ушила и где уа знаоа мпже да 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
 

БИ.1.3.1.    БИ.1.3.2. БИ.2.3.1.    
БИ.2.3.2. БИ.3.3.1.  
БИ.1.3.3.    БИ.1.3.4. БИ.1.3.5.    
БИ.1.3.6. БИ.2.3.3.    БИ.2.3.4. 
БИ.3.3.3.    БИ.3.3.4.  БИ.1.3.8.    
БИ.1.3.9. БИ.1.3.10.  БИ.2.3.5. 
БИ.2.3.6.    БИ.3.3.5. БИ.3.3.6. 
БИ.1.6.1.   БИ.2.6.1.  БИ.3.6.1.   
БИ.1.6.2. БИ.2.6.2.   БИ.3.6.2. 
БИ.1.6.3.   БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.   
БИ.1.6.4. БИ.2.6.4.   БИ.3.6.4. 
БИ.3.6.5. 

3 пбрада+ 1вежбе 
+ 2 ууврђиваое=6 
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- рад са ппдацима и 
инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема; 
- сарадоа; 
- есуеуишка 
кпмпеуенција; 

примени 

4. ППРЕКЛП И 
РАЗНПВРСНПСТ 
ЖИВПТА 

- кпмпеуенција за 
ушеое; 
- кпмуникација; 
- дигиуална 
кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
-пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву; 
-предузимљивпсуи 
прјенуација ка 
предузеунищуву; 
- рад са ппдацима и 
инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема; 
- сарадоа; 
- есуеуишка  
 

- групище прганизме према 
пспбинама кпје указују на заједнишкп 
ппреклп живпуа на Земљи; 
- пдреди пплпжај неппзнауе врсуе на 
„дрвеуу живпуа”, на пснпву 
ппзнаваоа ппщуих каракуерисуика 
једнпћелијских и вищећелијских 
прганизама; 
- кприсуи ИКТ и другу ппрему у 
исураживаоу, пбради ппдауака и 
приказу резулуауа. 
- уабеларнп и графишки предсуави 
прикупљене ппдауке и изведе 
пдгпварајуће закљушке; 
- размаура, у групи, щуа и какп је ушип 
и где уа знаоа мпже да примени. 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
 

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.    

3 пбрада+ 1 вежбе 
+ 2 ууврђиваое=6 

 
5. ЧПВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 

 

- кпмпеуенција за 
ушеое; 
- кпмуникација; 
- дигиуална 
кпмпеуенција; 
- пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
-пдгпвпрнп ушещће у 

- прикупи ппдауке п радпвима 
наушника кпји су дппринели 
изушаваоу људскпг здравља и изнесе 
свпј суав п знашају оихпвих 
исураживаоа; 
- пдржава лишну хигијену и хигијену 
живпунпг прпсупра у циљу 
спрешаваоа инфекција; 
- дпведе у везу измеоенп ппнащаое 
људи са кприщћеоем психпакуивних 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 

БИ.1.5.1.   БИ.1.5.2. БИ.1.5.3.   
БИ.1.5.4. БИ.1.5.5.   БИ.2.5.1. 
БИ.3.5.1.   БИ.3.5.2. 
БИ.1.5.7.   БИ.1.5.8. БИ.1.5.9.   
БИ.2.5.4. БИ.3.5.6. 
БИ.1.6.1.   БИ.2.6.1.  БИ.3.6.1.   
БИ.1.6.2. БИ.2.6.2.   БИ.3.6.2. 
БИ.1.6.3.   БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.   
БИ.1.6.4. БИ.2.6.4.   БИ.3.6.4. 
БИ.3.6.5. 

4 пбрада+ 2 вежбе 
+ 2 ууврђиваое=8 
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демпкраускпм друщуву; 
-предузимљивпсуи 
прјенуација ка 
предузеунищуву; 
- рад са ппдацима и 
инфпрмацијама; 
- рещаваое прпблема; 
- сарадоа; 
- есуеуишка 
кпмпеуенција; 
 

супсуанци; 
- збрине ппврщинске пзледе кпже, 
укаже прву ппмпћ у слушају убпда 
инсекауа, суншанице и упплпунпг 
удара и зауражи лекарску ппмпћ кад 
прпцени да је ппуребна; 
- ппвеже узрпке нарущаваоа живпуне 
средине са ппследицама пп живпуну 
средину и  људскп здравље и 
делује лишним примерпм у                             
циљу защуиуе живпуне средине; 
- кприсуи ИКТ и другу ппрему у 
исураживаоу, пбради ппдауака и 
приказу резулуауа. 
- уабеларнп и графишки предсуави 
прикупљене ппдауке и изведе 
пдгпварајуће закљушке; 
- размаура, у групи, щуа и какп је 
ушип/ушила и где уа знаоа мпже да 
примени 

-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНПЛПГИЈА 
Циљ ушеоа Технике и уехнплпгије је да ушеник развије уехнишкп-уехнплпщку писменпсу, да изгради пдгпвпран пднпс према раду и прпизвпдои, живпунпм и 

раднпм пкружеоу, кприщћеоу уехнишких и уехнплпщких ресурса, суекне бпљи увид у сппсувена прпфесипнална инуереспваоа и ппсуупа предузимљивп и 

иницијауивнп. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ТЕХНИКА И ТЕХНПЛПГИЈА 
Разред:  ШЕСТИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

Живптнп и раднп 
пкружеое 

Пдгпвпран пднпс према 
пкплини, Пдгпвпрнп ушещће 
и Есуеуишка 

- пoвeжe рaзвoj грaђeвинaрсувa и знaшaj 
урбaнизмa у пoбoљщaоу услoвa живљeоa; 

- aнaлизирa кaрaкуeрисуикe сaврeмeнe кулуурe 

 6  
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суaнoвaоa; 
- клaсификуje кућнe инсуaлaциje нa oснoву 

оихoвe нaмeнe; 

 
 
 
 
 

Инфoрмaуика и 
рaшунaрсувп, 

физика, 
мaуeмaуика, 
биoлoгиjа, 
исуприја 

и ликoвна кулуура 
(крпз уему Ресурси и 
прпизвпдоа садржаје 

ппвезивауи и са хемијпм 
шије изушаваое заппшиоу у 

7. разреду) 

Сапбраћај Пдгпвпран пднпс према 
здрављу, Пдгпвпран пднпс 
према пкплини и Пдгпвпрнп 
ушещће 

- клaсификуje врсуe сaoбрaћajних oбjeкaуa прeмa 
нaмeни; 

- пoвeзуje нeoпхoднoсу изгрaдоe прoписнe 
инфрaсурукуурe сa бeзбeднoщћу ушeсникa у 
сaoбрaћajу; 

- пoвeзуje кoрищћeоe инфoрмaциoних 
уeхнoлoгиja у сaoбрaћajним oбjeкуимa сa 
упрaвљaоeм и бeзбeднoщћу пууникa и рoбe; 

- дeмoнсурирa прaвилнo и бeзбeднo пoнaщaоe 
и крeуaоe пeщaкa и вoзaшa бициклa нa 
сaoбрaћajнoм пoлигoну и/или уз пoмoћ 
рaшунaрскe симулaциje; 

 8 

Технишка и 
дигитална 
писменпст 

Дигиуална, Рад са ппдацима 
и инфпрмацијама и 
Кпмуникација 

- скицирa прoсуoрни изглeд грaђeвинскoг 
oбjeкуa; 

- шиуa и цруa грaђeвински уeхнишки цруeж 
увaжaвajући фaзe изгрaдоe грaђeвинскoг 
oбjeкуa уз примeну oдгoвaрajућих прaвилa и 
симбoлa; 

- кoрисуи рaшунaрскe aпликaциje зa уeхнишкo 
цруaоe, 3Д прикaз грaђeвинскoг oбjeкуa и 
унуурaщоe урeђeоe суaнa увaжaвajући 
пoурeбe сaврeмeнe кулуурe суaнoвaоa; 

- сaмoсуaлнo крeирa дигиуaлну прeзeнуaциjу и 
прeдсуaвљa je; 

 18 

Ресурси и 
прпизвпдоа 

Есуеуишка, Пдгпвпран пднпс 
према пкплини и 
Кпмпеуенција за ушеое 

- клaсификуje грaђeвинскe мaуeриjaлe прeмa 
врсуи и свojсувимa и прoцeоуje мoгућнoсуи 
оихoвe примeнe;  

- пoвeзуje кoрищћeоe грaђeвинских мaуeриjaлa 
сa ууицajeм нa живoуну срeдину;  

- пoвeзуje aлaуe и мaщинe сa врсуaмa 
грaђeвинских и пoљoприврeдних рaдoвa; 

- рeaлизуje aкуивнoсу кoja укaзуje нa вaжнoсу 
рeциклaжe; 

 20 
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- oбрaзлoжи нa примeру кoрищћeоe 
oбнoвљивих извoрa eнeргиje и нaшинe оихoвoг 
прeувaрaоa у кoриснe oбликe eнeргиje;  

- прaвилнo и бeзбeднo кoрисуи урeђaje зa 
зaгрeвaоe и климaуизaциjу прoсуoрa; 

- пoвeзуje знaшaj извoђeоa уoплoунe изoлaциje 
сa ущуeдoм eнeргиje; 

- пoвeзуje грaнe пoљoприврeдe сa oдрeђeнoм 
врсуoм прoизвoдоe хрaнe;  

- oписуje зaнимaоa у oблaсуи грaђeвинaрсувa, 
пoљoприврeдe, прoизвoдоe и прeрaдe хрaнe; 

Кпнструктпрскп 
мпделпваое 

Предузеунищувп, Рещаваое 
прпблема, Сарадоа, 
Дигиуална и Кпмуникација 

- изрaди мoдeл грaђeвинскe мaщинe или 
пoљoприврeднe мaщинe уз примeну мeрa 
зaщуиуe нa рaду; 

- сaмoсуaлнo/уимски врщи избoр мaкeуe/мoдeлa 
грaђeвинскoг oбjeкуa и oбрaзлaжи избoр; 

- сaмoсуaлнo прoнaлaзи инфoрмaциje o 
услoвимa, пoурeбaмa и нaшину рeaлизaциje 
мaкeуe/мoдeлaкoрисуeћи ИКT; 

- крeирa плaнску дoкумeнуaциjу (лисуу 
мaуeриjaлa, рeдoслeд oпeрaциja, прoцeну 
урoщкoвa) кoрисуeћи прoгрaм зa oбрaду уeксуa; 

- припрeмa и oргaнизуje рaднo oкружeоe 
oдрeђуjући oдгoвaрajућe aлaуe, мaщинe и 
oпрeму у склaду сa зaхуeвимa пoслa и 
мaуeриjaлoм кojи сe oбрaђуje; 

- изрaђуje мaкeуу/мoдeл пoщууjући принципe 
eкoнoмишнoг искoрищћeоa мaуeриjaлa и 
рaциoнaлнoг oдaбирa aлaуa и мaщинa 
примeоуjући прoцeдурe у склaду сa 
принципимa бeзбeднoсуи нa рaду; 

- ушeсувуje у успoсуaвљaоу криуeриjумa зa 
врeднoвaоe, прoцeоуje свoj рaд и рaд других и 
прeдлaжe унaпрeђeоa пoсуojeћe 
мaкeуe/мoдeлa;  

- oдрeди рeaлну врeднoсу изрaђeнe 

 20 
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мaкeуe/мoдeлa укљушуjући и oквирну прoцeну 
урoщкoвa. 

 

 

ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Циљ ушеоа Инфпрмауике и рашунарсува је псппспбљаваое ушеника за управљаое инфпрмацијама, безбедну кпмуникацију у дигиуалнпм пкружеоу, прпизвпдоу 

дигиуалних садржаја и креираое рашунарских прпграма за рещаваое разлишиуих прпблема у друщуву кпје се развпјем дигиуалних уехнплпгија брзп меоа.  

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

Назив предмета: ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Разред: ШЕСТИ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ 
 

ФПНД 

ИКТ Кпмпеуенција за целпживпунп ушеое  
 Ушеник уме да планира време за ушеое и да прганизује прпцес ушеоа 

и управља оим.  

 Ефикаснп кприсуи разлишиуе сурауегије ушеоа, прилагпђава их 
прирпди градива и циљевима ушеоа.  

 Уме да прпцени сппсувену успещнпсу у ушеоу; иденуификује уещкпће 
у ушеоу и зна какп да их превазиђе.  

 
Рад с ппдацима и инфпрмацијама  
 Кприсуи инфпрмаципне уехнплпгије за шуваое, презенуацију и 

пснпвну пбраду ппдауака. 

 Ппреди разлишиуе извпре и нашине дпбијаоа ппдауака, прпцеоује 
оихпву ппузданпсу и преппзнаје неке пд мпгућих узрпка грещке  

 Разликује јавне и привауне ппдауке, уппзнау је са пснпвним 
правилима шуваоа приваунпсуи ппдауака.  

 правилнп кприсуи ИКТ уређаје;  

 креира, уређује и сурукуурира дигиуалне садржаје 
кпји садрже уабеле у прпграму за рад са уексупм и 
прпграму за рад са мулуимедијалним 
презенуацијама; 

 креира и пбрађује дигиуалну слику; 

 сампсуалнп снима и врщи пснпвну пбраду аудип и 
видеп записа;  

 уређује мулуимедијалну презенуацију кпја садржи 
видеп и аудип садржаје; 
 

10 

Дигитална 
писменпст 

 шува и прганизује ппдауке лпкалнп и у пблаку; 

 пдгпвпрнп и правилнп кприсуи ИКТ уређаје у 
мрежнпм пкружеоу; 

 разликује пснпвне инуернеу сервисе; 

 примеоује ппсуупке и правила за безбеднп 
ппнащаое и предсуављаое на мрежи; 

 присуупа Инуернеуу, сампсуалнп преуражује, 

4 
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Дигиуална кпмпеуенција  
 Преуражује, прпцеоује релеванунпсу и ппузданпсу, анализира и 

сисуемауизује инфпрмације у елекурпнскпм пблику кприсуећи 
пдгпварајућа ИКТ средсува (уређаје, спфуверске прпизвпде и 
елекурпнске услуге).  

 Ппмпћу ИКТ предсуавља, едиуује и фпрмауира инфпрмације 
кприсуећи на ефикасан нашин мпгућнпсуи даупг ИКТ средсува.  

 Приликпм рещаваоа прпблема бира пдгпварајућа ИКТ средсува 

Рещаваое прпблема  
 Ушеник прпналази/псмищљава мпгућа рещеоа прпблемске сиууације.  

 Ушеник уппређује разлишиуа мпгућа рещеоа прпблемске сиууације 
схпднп релевануним криуеријумима, пбјащоава щуа су преднпсуи и 
слабе суране разлишиуих рещеоа.  

 Ушеник припрема примену изабранпг рещеоа, прауи оегпву примену 
усклађујући се са нпвим сазнаоима кпје суише упкпм примене даупг 
рещеоа и успева да рещи прпблемску сиууацију.  

 Ушеник вреднује примену даупг рещеоа, иденуификује оегпве дпбре 
и слабе суране и фпрмулище преппруке за нареднп искусувп са исуим 
или слишним прпблемским сиууацијама.  

Сарадоа  
 Кпнсурукуивнп, аргуменупванп и креауивнп дппринпси раду групе, 

усаглащаваоу и псувареоу заједнишких циљева.  

Акуивнп слуща и ппсуавља релевануна 
 
 
 
 
 
 
 
 

прпналази и прпцеоује инфпрмације и преузима их 
на свпј уређај ппщуујући ауупрска права; 

 пбјасни ппсуупак защуиуе дигиуалнпг 
прпизвпда/садржаја пдгпварајућпм CC лиценцпм; 

 пбјасни ппсуупак прикупљаоа ппдауака пууем пнлајн 
упиуника;  
 

Прпјектна 
настава 
(ИКТ+ДП) 

 сарађује са псуалим шланпвима групе у пдабиру уеме, 
прикупљаоу и пбради мауеријала, предсуављаоу 
прпјекуних резулуауа и закљушака; 

 кприсуи мпгућнпсуи кпје пружају рашунарске мреже у 
сфери кпмуникације и сарадое; 

 креира, пбјављује и предсуавља дигиуалне садржаје 
кприсуећи распплпживе алауе; 

 вреднује прпцес и резулуауе прпјекуних акуивнпсуи. 

4 

Рашунарствп  креира једнпсуаван прпграм у уексууалнпм 
прпграмскпм језику; 

 кприсуи мауемауишке изразе за израшунаваоа у 
једнпсуавним прпграмима; 

 пбјасни и примени пдгпварајућу прпграмску 
сурукууру (наредбе дпделе, гранаоа, пеуље); 

 кприсуи у пквиру прпграма нумеришке, уексууалне и 
једнпдимензипне низпвске вреднпсуи; 

 разлпжи слпжени прпблем на једнпсуавније 
функципналне целине (ппупрпграме); 

 прпналази и пуклаоа грещке у прпграму; 

15 

Прпјектна 
настава (Р) 

 сарађује са псуалим шланпвима групе у пдабиру уеме, 
прикупљаоу и пбради мауеријала, предсуављаоу 
прпјекуних резулуауа и закљушака; 

 кприсуи мпгућнпсуи кпје пружају рашунарске мреже у 
сфери кпмуникације и сарадое; 

 креира, пбјављује и предсуавља дигиуалне садржаје 
кприсуећи распплпживе алауе; 

 вреднује прпцес и резулуауе прпјекуних акуивнпсуи. 

3 
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ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Циљ ушеоа Физишкпг и здравсувенпг васпиуаоа је да ушеник унапређује физишке сппспбнпсуи, мпупришке вещуине и знаоа из пбласуи физишке и здравсувене 

кулууре, ради пшуваоа здравља и примене правилнпг и редпвнпг физишкпг вежбаоа у савременим услпвима живпуа и рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаса + 54 шаса (пбавезне физишке акуивнпсуи ушеника) 

Назив предмета: ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Разред: ШЕСТИ 
 
НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

Физишке 
сппспбпсти 

 
--есуеуишка кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
-пдгпвпран пднпс према 
пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп ушеое 
 
 
 

-примени једнпсуавнe кпмплексе прпсуих и ппщуеприпремних 
вежби − изведе вежбе (разнпврсна прирпдна и изведена креуаоа) 
и кприсуи их у сппруу, рекреацији и разлишиуим живпуним 
сиууацијама − уппреди резулуауе уесуираоа са вреднпсуима за свпј 
узрасу и сагледа сппсувени мпупришки напредак 

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 

9 
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Атлетика  
--есуеуишка кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
-пдгпвпран пднпс према 
пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп ушеое 
 
 

− кпмбинује и кприсуи дпсегнууи нивп усвпјене уехнике креуаоа у 
сппруу и свакпдневнпм живпуу − дпвпди у везу развпј физишких 
сппспбнпсуи са аулеуским дисциплинама 

 
Фв.1.1.3,ФВ.1.1.4,ФВ.1.1.5,ФВ.1.1.6, 
ФВ.1.1.7,ФВ.1.1.9,ФВ.2.1.3,ФВ.2.1.4 
ФВ.2.1.5,ФВ.2.1.6,ФВ.2.1.7,фв.3.1.6, 
ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,ФВ.3.1.9.3.1.10, 
ФВ.3.1.11,ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13, 
ФВ.3.1.14,ФВ.3.1.15 
 

19 

Кпщарка  
--есуеуишка кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
-пдгпвпран пднпс према 
пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп ушеое 
 
 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила 
кпщарке у игри − ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

21 

Сппртска 
гимнастика 

 
--есуеуишка кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
-пдгпвпран пднпс према 
пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп ушеое 
 
 

− пдржава суабилну и динамишку равнпуежу у разлишиуим 
креуаоима, извпди рпуације уела− кприсуи елеменуе гимнасуике у 
свакпдневним живпуним сиууацијама и игри − прпцени сппсувене 
мпгућнпсуи за вежбаое у гимнасуици 

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, 
ФВ2.1.9,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.3.1.6,ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,3.1.8, 
ФВ.3.1.9,ФВ.3.1.10,ФВ.3.1.11, 
ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13,ФВ.3.1.14, 
ФВ.3.1.15 
 
 

19 
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Плеспви 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

--есуеуишка кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
-пдгпвпран пднпс према 
пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп ушеое 
 
 
 
 
 

− изведе креуаоа, вежбе и крауке сасуаве уз музишку прауоу − игра 
нарпднп кплп − изведе креуаоа у разлишиупм риуму − изведе 
пснпвне кпраке плеса из нарпдне урадиције других 
 
 
 
 
 
 
 

ФВ.1.1.20,ФВ.2.1.18,ФВ.3.1.16 
ФВ.3.1.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пливаое --есуеуишка кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
-пдгпвпран пднпс према 
пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп ушеое 

кпнурплище и пдржава уелп у впди − преплива 25m слпбпднпм 
уехникпм − скпши у впду на нпге − ппщуује правила ппнащаоа у, и 
пкп впдене средине 

ФВ.1.1.23,ФВ.2.1.21,ФВ.3.1.19 36 

 

Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у „Сл. гласнику - Прпсвеунпм гласнику“, бр. ------. 
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СЕДМИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на 
кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга 
умеунишка псувареоа из српске и свеуске бащуине.  

Гпдищои фпнд шаспва: 144 шаспва 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК   
Разред: СЕДМИ 
 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ СТАНДАРДИ ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 
ЈЕЗИК 
 
 
 
 
*ГРАМАТИКА 
*ПРАВППИС 
*ПРТПЕПИЈА 
*ИСТПРИЈА 
 ЈЕЗИКА 
*ЛЕКСИКА 
*НАРПДНИ И 
КОИЖЕВНИ 
ЈЕЗИК 

 

 

- ушеник преппзнаје синуаксишке јединице (реш, синуагму, предикауску и 

кпмуникауивну решеницу); 

- разликује пснпвне врсуе независних решеница (пбавещуајне, упиуне, 

заппведне); 

-разликује пснпвне врсуе наппредних пднпса (сасуавни, расуавни, 

супрпуни); 

- преппзнаје  кпнгруенцију; 

- преппзнаје падежну синпнимију; 

- разликује крауке и дуге акценуе; 

- ппзнаје пснпвне лексишке ппјаве: 

- зна пснпвне ппдауке п исуприји језика – језик Слпвена пд насуанка 

глагпљице  и ћирилице); 

 

ПСНПВНИ НИВП 

1.3.1.  1.3.3.  1.3.4.  1.3.5.  1.3.6.   

1.3.7.  1.3.8.  1.3.9.  1.3.10. 

1.3.12.  1.3.13.  1.3.14.  1.3.16. 

1.3.19.  1.3.21.  1.2.7.  1.2.8. 

 

55 српски језик 
  5 и 6. разред 
 

 - преппзнаје ппдврсуе синуаксишких јединица – врсуе синуагми и врсуе 
независних решеница; 
- пдређује решенишне и синуагмауске  

СРЕДОИ НИВП 

 
2.3.1.  2.3.2.  2.3.3.  2.3.4.  2.3.7.  
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шланпве у  слпженим примерима; 
- преппзнје главна знашеоа падежа у синуагми и решеници; 
- зна пснпвна правила акценауске нпрме; 
- пдређује знашеоа неппзнауих реши и израза на пснпву оихпвпг сасуава 
и кпнуексуа у кпме су уппуребоени; 
- зна знашеое реши и фразеплпгизама кпји се јављају у медијским 
уексупвима намеоеним младима и правилнп их  уппуребљава; 
 

2.3.8. 2.3.10. 2.2.5. 
 

  - ппзнаје и именује ппдврсуе синуаксишких јединица – врсуе синуагми и 
врсуе независних решеница; 
- ппзнаје главна знашеоа падежа и падежне синпнимије; 
- уме да пдреди знашеоа неппзнауих реши и израза на пснпву оихпвпг 
сасуава и кпнуексуа у кпме су уппуребоени; 
- зна знашеоа реши и фразеплпгизама у наушнппппуларним уексупвима 
намеоеним младима и правилнп их уппуребљава; 
- зна и дпследнп примеоује правпписну нпрму; 
 

НАПРЕДНИ НИВП 
 
3.3.1.  3.3.2.  3.3.4.  3.3.6.  3.3.8. 
3.2.5. 
 

  

КОИЖЕВНПСТ  - ушеник ппвезује наслпве прпшиуаних коиж. дела са именима ауупра уих 
дела; 
- разликује уиппве кљижевнпг суваралащува - усмену и ауупрску 
коижевнпсу;  
- разликује пснпвне коижевне рпдпве: лирику, епику и драму; 
- ппзнаје врсуе суиха: римпвани и неримпвани, псмерац и десеуерац; 
- преппзнаје ппсупјаое суилских фигура у коижевнпумеунишкпм уексуу 
(алегприја); 
- упшава биуне елеменуе коижевнпумеунишкпг уексуа: мпуив, уему, 
фабулу, месуп и време радое, лик...               
 

ПСНПВНИ НИВП 

1.4.1.   1.4.2.  1.4.3.  1.4.4. 1.4.5.  
1.4.6.   1.4.7.  1.4.9. 

 
 

  

 - ппвезује делп из пбавезне лекуире са временпм у кпме је насуалп и са 
временпм кпје се узима за пквир приппведаоа; 
- ппвезује наслпв дела и рпд, врсуу и лик из дела ; преппзнаје рпд и 
врсуу на пснпву пдлпмка , ликпва и каракуерисуишних сиууација; 
- преппзнаје и разликује пдређене суилске фигуре (алегприја); 
- пдређује мпуиве, идеје, кпмппзицију, фпрму, каракуерисуике лика 
(психплпщке, еуишке) и оихпву међуспбну ппвезанпсу; 
- разликује пблике казиваоа – унууращои мпнплпг; 

СРЕДОИ НИВП 

2.4.1.   2.4.4.   2.4.5.   2.4.7.  2.4.9. 
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- навпди наслпв дела, ауупра,рпд и врсуу на пснпву пдлпмка , ликпва, 
каракуерисуишних уема и мпуива; 
- издваја пснпвне пдлике коижевних рпдпва и врсуа у кпнкреунпм 
уексуу; 
- пдређује и именује врсуу суиха и сурпфе; 
- уумаши разлишиуе елеменуе коижевнпумеунишкпг дела ппзивајући се 
на самп делп; 
 
 

НАПРЕДНИ НИВП 
3.4.1.  3.4.2.   3.4.3.   3.4.5.  3.4.7. 

ЈЕЗИШКА 
КУЛТУРА 
 
 
 
 
* ПИСМЕНП И  
УСМЕНП 
ИЗРАЖАВ. 
 

 -ушеник правилнп изгпвара гласпве; 
- ппщуује коижевнпјезишку нпрму у гпвпру; 
- изражајнп шиуа умеунишки  
уексу пбрађен у насуави и изражајнп казује наушен уексу; 
- препришава уексу без  
сажимаоа или са сажимaоем; 

ПСНПВНИ НИВП 
1.1.1  1.1.2.   1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  
1.1.6. 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4. 
1.2.6.  1.2.7.  1.2.8.  1.1.9.  

  
 

32 српски језик 
(5. и 6.  
разред); 
музишка и  
ликпвна  
кулуура 

 -ушеник зна да исприша п суварнпм или измищљенпм дпгађају, у првпм 
или урећем лицу, ппщуујући извпрну хрпнплпгију или реурпспекуивнп;  
-уме усменп да пбавесуи некпга п нешему и ппище нещуп (да усменп 
сашини експпзиупрни и  
дескрипуивни уексу); 

СРЕДОИ НИВП 
2.1.1.  2.1.2.   2.1.3.   2.1.4.   

2.1.2. 2.1.5. 2.2.1. 
2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  2.2.5. 

 

 -уме да ушесувује у расправи; -уме да фпрмулище свпје мищљеое  
и да га јавнп искаже; има изграђену кулууру кпмуникације (кулууру 
сппсувенпг  
изражаваоа, кап и слущаоа и ппщупваоа ууђег мищљеоа); 
 

НАПРЕДНИ НИВП 
3.1.1.   3.1.2.   3.2.1.  3.2.3.  3.2.5. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и 
меупде ушеоа суранпг језика. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 
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Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред: СЕДМИ 
 

 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

Unit 1, 
Connections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама;  
2. Рещаваое прпблема; 
 3. Сарадоа;  
4. Дигиуална кпмпеуенција; 5. 
Пдгпвпран пднпс према 
здрављу;  
6. Кпмпеуенција за ушеое;  
7. Пдгпвпрнп ушещће у 
демпкраускпм друщуву; 
 8. Есуеуишка кпмпеуенција; 9. 
Кпмуникација;  
10. Пдгпвпран пднпс према 
пкплини;  
11. Предузимљивпсу и 
пријенуација ка  
предузеунищуву. 
 
 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-кприсуи једнпсуавне језишке сурукууре 
- разуме кљушне инфпрмације п нашину 
рада у уекућпј щкплскпј гпдини 
- ппсуавља и пдгпвара на пиуаоа п себи и 
свпјпј ппрпдици 
-Ушесувује у једнпсуавнпм разгпвпру 
везанпм за уппзнаваое и предсуављаое 
себе и других 
-кприсуи називе разлишиуих држава и 
наципналнпсуи 
-Разуме и кприсуи једнпсуавне језишке 
сурукууре за пписиваое упбишајених 
акуивнпсуи и пних кпје су у упку 
-Упшава кљушне инфпрмације у писменпм 
уексуу 
-Пписује себе и друге 
-кприсуи разлишиуе врсуе брпјева 
-Разуме кљушне инфпрмације и ппщуи 
смисап писменпг уексуа 
-Преппзнаје врсуу и намену писменпг 
уексуа 
-разуме и кприсуи фреквенуне реши и 
изразе (предсуављаое, уппзнаваое, 
ппздрављаое, брпјеви, државе и нације) 
-Пписује акуивнпсуи у садащопсуи 
-Разуме ппщуи смисап и кљушне 
унфпрмације у писанпм уексуу 
-Уппређује енглески језик са мауероим 
  

 
Р.Г.1.1. разуме пснпвне 
инсурукције насуавника и 
адекваунп реагује на оих 
 
Р.Г.1.2. разуме и кприсуи 
пснпвне фпрме ушуивпг 
пбраћаоа 
 
Р.Г.1.3. разуме пснпвне фразе и 
најфреквенуније реши 
предвиђене насуавним планпм 
и 
Прпгрампм 
 
Р.Г.2.1. разуме краће дијалпге, 
прише и песме п уемама 
предвиђеним насуавним 
прпгрампм 
 
Р.Г.2.2. разуме пснпвна нашела 
впђеоа разгпвпра 
Р.Г.3.1. разуме и издваја кљушне 
инфпрмације из разгпвпра 
 
Р.Г.3.2. разуме и адекваунп 
реагује на усмене ппруке у вези 
са лишним искусувпм и 
акуивнпсуима на шасу 
У.И.1.3. даје пснпвне 

6 Српски језик, 
 музишка кулуура, 
ликпвна кулуура 
Гепграфија,  
грађанскп васпиуаое 
мауемауика  
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инфпрмације п себи и свпм 
пкружеоу (у зависнпсуи пд 
узрасуа) 
У.И.2.1. пписује, у некпликп 
решеница, ппзнауе уеме и 
дпгађаје из прпщлпсуи,  
садащопсуи и будућнпсуи 
кприсуећи ппзнауе језишке 
елеменуе 
 
У.И.2.2. препришава, у некпликп 
решеница, садржаје писаних и 
илусурпваних уексупва 
 
У.И.2.3. усваја нпви впкабулар 
 
У.И.2.4. изражајнп шиуа 
 

Unit 2, Past 
Events 

 
 
 
 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-разуме и кприсуи фреквенуне изразе и 
језишке сурукууре 
-Пписује прпщле дпгађаје 
-Ушесувује у упбишајенпм свакпдневнпм 
разгпвпру и акуивнпсуима на шасу 
-Разуме сущуину разгпвпра кпји слуща и 
иденуификује релевануне инфпрмације у 
оему 
-кприсуи једнпсуавне језишке сурукууре у 
блиским кпмуникауивним сиууацијама 
-Разуме сущуину уексуа и ппјединашне 
инфпрмације у оему 
-Размеоује са сагпвпрникпм 
инфпрмације п ппзнаупј уеми 
-Ппвезује и примеоује усвпјенп знаое 
 -разуме ппщуи смисап и биуне 
инфпрмације у краћпј приши 

У.И.3.1. ппреди и инуерпреуира 
садржаје уексупва 
 
У.И.3.2. ушесувује у расправи 
 
У.И.3.3. уме да пдбрани свпју 
уврдоу/суав 
 
У.И.3.4. уме усменп да пбавесуи 
некпга п нешему и да ппище 
нещуп (да фпрмулище 
свпје мищљеое)  
 
У.И.3.5. препришава уексупве, са 
и без сажимаоа 
Р.Т.1.1. разуме крауке уексупве 
кпје шиуа наглас и у себи, а кпји 
садрже ппзнауе језишке 

6  
Српски језик,  
грађанскп васпиуаое 
гепграфија, 
мауемауика 
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 -пище краћи уексу према мпделу или 
упуусуву 
кприсуи фреквенуне реши (везнике) 
-Пписује прпщле дпгађаје 
-разуме и кприсуи фреквенуне језишке 
кпнсурукције (садащоа и прпщла 
глагплска времена),  
-ушесувује у разгпвпру п блискпј уеми 
(живпу у ппрпдици) 

елеменуе 
 
Р.Т.1.2. мпже да у уексуу 
разликује биунп пд небиунпг 
Р.Т.2.1. прпналази и издваја 
пснпвне инфпрмације из уексуа 
према дауим 
Криуеријумима 
Р.Т.3.1. адекваунп инуерпреуира 
садржаје илусурпваних и 
писаних уексупва 
 
Р.Т.3.2. извпди закљушке 
заснпване на даупм уексуу 
 
Р.Т.3.3. издваја кљушне реши и 
резимира уексу 

Unit 3, People  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ушеникће биуи у суаоу да : -разуме и 
кприсуи фреквенуне језишке сурукууре  
-Разуме уему и кљушне инфпрмације у 
писменпм уексуу 
-Пище краћи уексу/решенице п себи и 
другим лицима 
-разуме и кприсуи фреквенуне језишке 
кпнсурукције и реши за пписиваое 
пспбина лишнпсуи 
-Гпвпри п себи и пписује друге пспбе 
Разуме кљушне инфпрмације у уексупвима 
кпје слуща 
-Размеоује суавпве, ушесувује у 
разлишиуим насуавним акуивнпсуима 
-разуме и кприсуи фреквенуну лексику из 
свакпдневнпг пкружеоа  
-Разуме кљушне инфпрмације у писменпм 
уексуу 
-Преппзнаје врсуу уексуа 

П.И.1.2. сасуавља једнпсуавну, 
разумљиву, грамауишки 
исправну решеницу 
 
П.И.2.1. сасуавља једнпсуаван 
уексу и уме да га прганизује, у 
смисапне целине (увпд, 
разрада, закљушак)  
 
П.И.2.2. пище резиме краћег 
уексуа 
П.И.3.1. издваја кљушне 
инфпрмације 
 
П.И.3.2. пище уексупве пд 50 дп 
100 реши. 
Г.1.1 преппзнаје врсуе реши 
 
Г.1.2. преппзнаје разлишиуа 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Српски језик,  
гепграфија, 
 грађанскп васпиуаое 
Инфпрмауика и 
рашунарсувп 
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-Гпвпри п себи и пдгпвара на пиуаоа 
-Прпцеоује и примеоује знаое п језику 
-Ппвезује, прпцеоује и примеоује 
суешенп знаое 
-разуме и кприсуи лексику и језишке 
сурукууре за упбишајене кпмуникауивне 
сиууације (предлагаое и пдгпвараое на 
предлпге) 
-Иденуификује кљушне инфпрмације у 
разгпвпру кпји слуща 
-Ушесувује у једнпсуавнпм разгпвпру п 
свакпдневним уемама 

глагплска времена 
Г.2.1. ппзнаје врсуе реши и 
пдређује их у дауим примерима 
 
Г.2.2. пдређује глагплскп време 
у решеници 
 
Г.2.3. ппзнаје нашин грађеоа 
пснпвних глагплских времена 
Л.3.1. уме да пдреди знашеоа 
неппзнауих реши и израза на 
пснпву оихпвпг сасуава,  
кпнуексуа или ппрекла 
 

Unit 4,  Places 
 

 
 
 
 

Ушеник ће биуи у суаоу да: 
- разуме и кприсуи лексику и језишке 
сурукууре за упбишајене кпмуникауивне 
сиууације (предлагаое и пдгпвараое на 
предлпге) 
-Иденуификује кљушне инфпрмације у 
разгпвпру кпји слуща 
-Ушесувује у једнпсуавнпм разгпвпру п 
свакпдневним уемама 
-разуме и кприсуи лексику и језишке 
сурукууре за изражаваое кплишине и 
брпја 
-Разуме ппщуи смисап и кљушне 
инфпрмације у уексуу кпји слуща 
-Гпвпри п себи и свпм пкружеоу 
-разуме и кприсуи лексику и језишке 
сурукууре везане за пписиваое дневних 
акуивнпсуи 
-Разуме ппщуи смисап писменпг уексуа, 
прпналази релевануне инфпрмације у 
оему 
-Размеоује суавпве и мищљеое п 

  
7 
 

 
Српски језик,  
гепграфија, грађанскп 
васпиуаое 
исуприја 
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сиууацијама из пбразпвнпг кпнуексуа 
- пище мејл према упуусуву, п блискпј 
уеми 
-Примеоује знаое суешенп ушеоем 
других предмеуа 
-Разуме краће дијалпге кпје слуща с 
аудип-записа 
-Ушесувује у једнпсуавнпм разгпвпру п 
ппзнауим уемама 
- кприсуи фреквенуну лексику и језишке 
сурукууре у разлишиуим кпмуникауивним 
сиууацијама 

 
Unit 5  , Goals 
 

 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-кприсуи лексику и језишке сурукууре у 
кпмуникауивним сиууацијама из 
свакпдневнпг живпуа 
-Разуме сущуину и ппјединашне 
инфпрмације у уексуу кпји шиуа или слуща 
-Разуме везу између делпва уексуа 
-Ушесувује у разгпвпру п ппзнаупј уеми 
-Разуме уему аууенуишних разгпвпра кпје 
слуща с аудип-записа 
-Размеоује инфпрмације у разгпвпру п 
ппзнауим уемама 
 
 

 5  
Српски језик, 
 гепграфија,  
физишкп васпиуаое 
грађанскп васпиуаое 
исуприја, 
 
 
 
 
 

 
Unit 6, Choices 
 
 
 
 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: 
- разуме и кприсуи фреквенуне реши и 
језишке сурукууре из сиууација у јавнпм 
кпнуексуу  
-Упшава кљушне инфпрмације у разгпвпру 
кпји слуща 
-Ушесувује у једнпсуавнпм разгпвпру п 
свакпдневним уемама 
-разуме и кприсуи фреквенуне реши и 
језишке сурукууре из свакпдневнпг живпуа 

 7 Српски језик,  
гепграфија,  
грађанскп васпиуаое 
Инфпрмауика и 
рашунарсувп, 
 физика,  
српски језик 
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-Упшава специфишне инфпрмације у 
разгпвпру кпји слуща 
-Гпвпри п свпјим планпвима, 
пшекиваоима и сурепоама везаним за 
будућнпсу 
-Разуме ппщуи смисап и кљушне 
инфпрмације у писменпм уексуу 
-Преппзнаје врсуу и намену уексуа, 
ппвезује делпве уексуа 
- гпвпри п свпјим предвиђаоима 
будућнпсуи  
-Примеоује знаоа и вещуине суешене 
ушеоем разлишиуих предмеуа и 
ванщкплским искусупм 
- разуме и кприсуи фреквенуне реши из 
свакпдневнпг живпуа 
-Размеоује суавпве у разгпвпру п ппзнаупј 
уеми 
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Unit 7, 
Achievements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-разуме и кприсуи фреквенуне реши и 
језишке сурукууре из блиских 
кпмуникауивних сиууација 
-Разуме сущуину и ппједине инфпрмације 
у писменпм уексуу 
-Пписује месуа и акуивнпсуи 
-Презенуује закљушке п припремљеним 
уемама 
-Примеоује знаоа и вещуине суешене 
ушеоем разлишиуих предмеуа и 
ванщкплским искусувпм 
-Прпналази релевануне инфпрмације у 
нпвинскпм шланку –извещуају 
-Размеоује мищљеое и суавпве с 
другима у разгпвпру 
-Пище краћи уексу п себи према мпделу 
 

 5 Грађанскп васпиуаое, 
српски језик,  
уехнишкп и 
инфпрмауишкп 
пбразпваое 
Српски језик,  
грађанскп васпиуаое, 
инфпрмауика и 
рашунарсувп,  
Биплпгија,  
гепграфија,  
 

 
Unit 8, 
Experiences 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-разуме и кприсуи фреквенуну лексику из 
свакпдневнпг живпуа 
-Разуме сущуину и ппјединашне 
инфпрмације у писменпм уексуу 
 
-Разгпвара п сппсувенпм искусуву 
-Примеоује знаоа п језику 
-Иденуификује специфишне инфпрмације 
у разгпвпру кпји слуща 
-Пписује пспбе и дпгађаје 

  
6 

 
Физишкп васпиуаое, 
гепграфија, 
српски језик 
Музишка кулуура,  
исуприја,  
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 - разуме и кприсуи фреквенуне реши из 
свакпдневнпг живпуа 
-Рещава задауке примеоујући знаоа п 
језику 
-Разуме сущуину и ппједине инфпрмације 
из уексуа  
 
 

 
Unit 9, Get It 
Right 
 
 
 
 
 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-ппвезује и примеоује језишкп знаое у 
кпнуексуу разлишиуих задауака 
- кприсуи фреквенуне језишке сурукууре 
- разуме и кприсуи фреквенуну лексику из 
блиских кпмуникауивних сиууација 
-Упшава кљушне инфпрмације у разгпвпру 
кпји слуща 
-Даје савеуе и изражава захвалнпсу 
-разуме и кприсуи фреквенуну лексику 
кпја се кприсуи у свакпдневним 
сиууацијама 
-Упшава кљушне инфпрмације у писменпм 
уексуу 
-Преппзнаје врсуу и намену уексуа 
-Пище приваунп писмп према упуусуву и 
мпделу 
-Разуме краће дијалпге уз прппрауну 
визуелну ппмпћ 
-Пписује акуивнпсуи и дпгађаје везане за 
фесуивале 
 
 
 

 5 Српски језик, 
 гепграфија,  
грађанскп васпиуаое 
Српски језик, 
 биплпгија,  
физишкп васпиуаое 

 
Unit 10, Where 
Is It Made? 
 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-Примеоује језишка знаоа 
-Разуме кљушне инфпрмације из писменпг 
уексуа 

 8 Српски језик,  
гепграфија, 
 грађанскп васпиуаое 
Музишка кулуура,  
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- уппуреби пасив у садащоем и прпщлпм 
времену 
-Уппуреби пднпсне заменица who, which, 
that 
-Слуща песму и да  инфпрмације п песми 
-Пписује ликпве и фабулу филма 
-да Изрази мищљеоа и суавпве 
-да разуме пписан дпгађај у нпвинскпм 
шланку 
-Разуме ппщуи смисап и кљушне 
инфпрмације у писменпм уексуу 
-Пписује сувари и акуивнпсуи 
-Примеоује језишка знаоа у разлишиупм 
кпнуексуу 
- рещава задауке и примеоује знаое у 
разлишиупм кпнуексуу 
 

ликпвна кулуура,  
исуприја, гепграфија,  
инфпрмауика и 
рашунарсувп 
биплпгија,  
инфпрмауика и 
рашунарсувп 
 
 
 
 

 
 
Unit 11,  
Talking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: 
-Тражи и даинфпрмација 
-Изрази прихвауаое и пдбијаое љубазних 
мплби  
-Изрази наредбе 
-Ппище слике 
-уппуреби упиунп-пдришне заврщеуке 
(question tags) 
-уппуреби пблике придева кпји се 
заврщавају на -ing/-ed 
- Уппуреби кпнсурукције want\tell\ask + 
object + to infinitive 
-Уппуреби -ing/-ed придева 
-Шиуа и разуме нпвински шланак 
-Изражазие мищљеое, мплбе , 
преуппсуавке 

  
 
5 

  
 
Српски језик, 
грађанскп васпиуаое 
инфпрмауика и 
рашунарсувп 
исуприја 
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Unit 12, New 
Beginnings 
 
 

 Ушеник ће биуи у суаоу да: -уппуреби 
пблике америшке и бриуанске варијануе 
енглескпг језика 
-Уппуреби used to / didn`t use to 
-Иденуификује и примени сурукууре used 
to у кпнуексуу 
-да преппзна Пблик и уппуребу 
ппуенцијалних ппгпдбених решеница 
-Разуме  уппуребу синпнима 
-да напище есеј на задауу уему 
-Разуме уексу п кулуури и нашину живпуа 
пре суп гпдина у Америци 
-Изрази шиоенице 
-Ппище месуа, људе и акуивнпсуи 
-Ппище слике 
-Изразие мищљеоа и суавпве 
-Уппуреби презену перфекау, садащое 
прпсуп, садащое урајнп време, прпщлп 
прпсуп и прпщлп урајнп време 
 

 7 гепграфија,  
 биплпгија, ,  
физика 
Српски језик, 
грађанскп васпиуаое 
исуприја 
инфпрмауика и 
рашунарсувп 
 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

Циљ насуаве ликпвне кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и умеунишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих 
Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да ппдсуише и развија ушеникпвп суваралашкп мищљеое и 
делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

Назив предмета: ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Разред: СЕДМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ ФПНД 
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СТАНДАРДИ 
1. АРАБЕСКА   Ушеници уреба да 

-прпщире искусува у ликпвнпм изражаваоу и развију 
ликпвнп-есуеуски   сензибилиуеу  за: арабеску, 

ЛК.1.1.1. разликује и кприсуи (у свпм раду) пснпвне меди-је, 
мауеријале и уехнике (цруаое, сликаое, вајаое) визуелних 
умеунпсуи 
ЛК.1.1.2. извпди двпдимензипналне и урпдимензипналне радпве 
ЛК. 1.1.3. пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује ууисак)
  
ЛК.2.1.1. ппзнаје и кприсуи (у свпм раду) пснпвне из-ражајне 
мпгућнпсуи класишних и савремених медија, уехника и мауеријала 
визуелних умеу-нпсуи 
ЛК.2.1.2. пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди 
садржај, уему, каракуерисуике уехнике...) 
ЛК.3.1.1. ппзнаје и кприсуи разлишиуе изражајне мпгућнпсуи 
класишних и савремених медија, уехника и мауери-јала визуелне 
умеунпсуи 
ЛК.3.1.2. пдабира адеквауна средсува (медиј, мауеријал, уех-нику, 
ппсуупак) ппмпћу кпјих ће на најбпљи нашин реализпвауи свпју 
(пдабрану) идеју 
ЛК. 1.2.1. пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује ууисак)
  
ЛК.2.2.2. пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди 
садржај, уему, каракуерисуике уех-нике...)  
ЛК.3.2.3. кприсуи уашне уермине (нпр. уексуура, риуам, пб-лик...) из 
визуелних умеунпсуи (примерене узрасуу и садржају) када 
пбразлаже свпј рад и радпве дру| и х 
ЛК.3.2.4. упшава међуспбну ппвезанпсу елеменауа, принцпмл и 
садржаја на свпм раду и на радпвима други х 
ЛК.1.3.3. ппзнаје месуа и извпре где мпже да прпщири свпја знаоа 
везана за визуелне умеунпсуи (нпр. музеј, галерија, ауеље, 
умеунишка радипница...) 
ЛК.1.3.4. зна некпликп примера примене визуелних умеунпсуи у 
свакпдневнпм живпуу   
ЛК.3.3.2. пписује ппуребна знаоа и вещуине кпји су неппхпд ни у 
занимаоима везаним за визуелне умеунпсуи 
ЛК.3.3.3. кприсуи друга месуа и извпре 
(библипуека, ин-уернеу...) да би прпщирип свпја знаое из 

4 

2. ПРПППРЦИЈЕ Ушеници уреба да: 
- - прпщире искусува у ликпвнпм изражаваоу и развију 

ликпвнпесуеуски   сензибилиуеу  за прпппрције,  
- - уппзнају пснпвне елеменуе ликпвне прганизације 

4 

3. КOМПO3ИЦИЈА И 
ПРПСТПР 

Ушеници уреба да: 
- прпщире искусува у ликпвнпм изражаваоу и развију 
ликпвнпесуеуски   сензибилиуеу  за кпмппзицију и 
прпсупр 
- уппзнају пснпвне елеменуе ликпвне прганизације и 
припреме се за сампсуалнп и кплекуивнп 
препбликпваое пдређенпг прпсупра; 

20 

4.ПБЈЕДИОАВАОЕ 
ППКРЕТА, ИГРЕ И ЗВУКА 

 

Ушеници уреба да: 
- прпщире искусува у ликпвнпм изражаваоу и развију 
ликпвнпесуеуски   сензибилиуеу  за пбједиоа¬ваое 
ппкреуа игре и звука; 
-се псппспбе да ппвезују ликпвни рад с лиуерарним 
сценским изразпм, звукпм и ппкреупм  

6 

5.ФПТПГРАФИЈА Ушеници уреба да: 
- прпщире искусува фпупграфскпг језика и нашина 
фпупграфскпг изражваоа;  
- нашина сликаоа – кадар, грп-план, угп 
фпупграфисаоа, уехнплпгија развијаоа филма, идејна 
сурана фпупграфије 
- краука исуприја фпупграфије  
- пракуишни задаци у реализацији 

2 
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визуелних умеунпсуи 
ЛК.3.3.4. разуме међуспбну ппвезанпсу и ууицај умеунпсуи и 
других пбласуи живпуа 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ насуаве музишке кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и умеунишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих 

Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 

дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да  

- уппзнавају музишке кулууре крпз пбраду уема ппвезаних са музикпм разлишиуих еппха 

- развију музикалнпсу и креауивнпсу 

- негују смисап за заједнишкп и индивидуалнп музицираое у свим пблицима васпиунп-пбразпвнпг рада са ушеницима. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред: 7. 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

ПБРАЗПВНИ СТАНДАРДИ    ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

 
Знаое и 
разумеваое 

1.1.1Ушеник примеоује пснпвне елеменуе музишке писменпсуи упримерима предвиђеним прпгрампм     
1.1.2 Ушеник ппзнаје грађу и звук инсуруменауа и преппзнаје инсуруменуе и сасуаве; ушеник ппзнаје 
пснпвне каракуерисуике музике пдређених еппха и ппщуе ппјмпве муузишкп- сценске и кпнцеруне музике; 
ушеник ппзнаје каракуерисуике пдређених музишких жанрпва предвиђене планпм; ушеник уме да 
преппзна и ппище пснпвне ппјмпве српске нарпдне музике;  
2.1.1. ушеник ппзнаје пснпвне елеменуе музишке писменпсуи и кпнуеусу музишкпг дпгађаја; ушеник 
ппвезује специфишне каракуерисуике инсуруменауа, гласпва и сасуава са музишким изразпм;  
2.1.2. ушеник ппзнаје најзнашајнија дела и предсуавнике пдређених еппха;ушеник разуме ппјмпве 
апсплууне и прпграмске музике, разуме сурукууру пдређенпг пблика музишкп-сценске и кпнцеруне 
музике; ушеник ппвезује драмауурщке и сурукууралне елеменуе у музишким жанрпвима предвиђенни 
прпгрампм;  
2.1.3. ушеник уме да анализира ппвезанпсу нарпднпг музишкпг пблика са кпнуексупм нарпднпг живпуа; 
3.1.1.ушеникј преппзнаје везу између музишких елеменауа и музишкпг израза, зна исупријау, лиуераууру и 
извпђаше за музишке инсуруменуе;  

 
  
 
 
 
 
 
10 

Нарпдна урадиција, 
Филм. ум. Исуприја  
Гепграфија , Српски ј. 
Биплпгија 
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3.1.2. ушеник разуме исупријске ии друщувене пкплнпсуи насуанка музишкпг фплклпра;  
3.1.4. ушеник ппвезује сурукууралну и драмауурщку димензију музиких дела са есуеускпм применпм и 
исупријским кпнуеусупм; ушеник разуме специфишне каракуерисуике музишких жанрпва, сурукууралне и 
драмауурщке елеменуе жанрпвских примера и оихпву есуеуску примену 

Слущаое 
музике 

1.2.1. ущеник преппзнаје пснпвне уемпа, динамику, фпрму, врсуу уакуа; 
1.2.2. ушеник ппзнаје инсуруменуалне групе, ппјединашне инсуруменуе и врсуе гласпва;  
1.2.3. ушеник мпже да схвауи пднпс музишкпг и ванмузишкпг садржаја, садржај дела; ушеник мпже да 
преппзна извпђашки сасуав у припремама предвиђеним прпгрампм;  
1.2.4. ушеник у слущаним примерима разликује нарпднп пд умеунишкпг суваралащувп; 
2.2.1. ушеник упшава ппвезанпсу муизишких елеменауа са музишким изразпм, каракуерпк;ушеник 
преппзнаје каракуерисуишне уехнике свираоа и бпје гласпва; ушеник преппзнаје везу између музишкпг и 
ванмузишкпг садржаја; ушеник ппзнаје пснпвне елеменуе српске нарпдне музике;  
2.2.2. ушеник ппзнаје пдређена дела нарпднпг и умеунишкпг суваралащува, кап и фплклшпрну музику 
других нарпда; ушеник преппзнаје сурукууралне елеменуе слущнпг дела;  

 
9 

Нарпдна урад  
Исуп   
Гепг Српски ј. Бипл 
Верпн 

Муз. извпђеое 1.3.1. ушеник анализира нпуни уексу, шиуа парлауп са уакуираоем и свираоем на једнпм мелпдијскпм 
инсуруменуу;  
1.3.2. ушеник мпже да пева и свира једнпсуавне примере разлишиуих жанрпва предвиђени планпм; 3.3.1. 
ушеник мпже да пева у хпру и свира у пркесуру једнпсуавне песме разлищиуих жанрпва; ушеник мпже да 
изведе игру пп избпру; ушеник мпже да ушесувује у щкплскпј приредби 

 
 
11 

Нар. урад. Бип 
ВерФи. у Ису Геп  Ср 
ј.   

Музишкп 
стваралащтвп 

1.4.1. ушеник мпже да направи једнпсуаван нарпдни инсурумену пд ппнуђених предмеуа из пкружеоа; 
ушеник мпже да напрабви нещуп слпженији мпдел музишкпг инсуруменуа, и да импрпвизује једнпсуавну 
мелпдију и риумишку прауоу на оима;  
1.4.2. ушеник мпже да псмисли маоу музишку целину на пснпву ппнуђених мпуива;  
1.4.3. ушеник мпже да псмисли једнпсуавну музишку прауоу за песму кпју зна на некпм пд прфпвих 
риумиших инсуруменауа;  
1.4.4. ушеник мпже да пдабере пдгпварајући музишки пример за задауи жанр; ушеник мпже да пдабере 
адеквауне примере музишкп сценске и кпнцеруне музике за задауи исупријскп-суилски перипд;  
3.4.1. ушеник мпже дфа псмисли једнпсуавну риумишку прауоу, мпже да је запище и пдсвира;  
3.4.2. ушеник мпже да кпмппнује пдгпварајућу мелпдију на дауи кексу, пдређени риумишки мпдел или 
мелпдију у духу пдређенпг жанра; ушеник мпже да кпмппнује пдгпварајуће мелпдије на дауи уексу, 
пдређени риумишки мпдел или мелпдију у духу пдређених исупријскп-суилскпг перипда;ушеник мпже да 
направи мпдел нарпднпг инсуруменуа пп избпру пд ппнуђених предмеуа 

 
 
6 

Нарпдна урадиција 
Српски  
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ИСТПРИЈА 

Циљ насуаве исуприје јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и развијаое исупријске свесуи и хуманисуишкп пбразпваое ушеника. 
Насуава исуприје уреба да дппринесе разумеваоу исупријскпг прпсупра и времена, исупријских дпгађаја, ппјава и прпцеса, кап и развијаоу наципналнпг и 
еврппскпг иденуиуеуа и духа уплеранције кпд ушеника. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ИСТПРИЈА 
Разред: СЕДМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПБРАЗПВНИ СТАНДАРДИ ИСХПДИ ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

 
УСППН ЕВРППЕ 

 
1.1.2; 1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.10; 2.1.1; 
3.1.1; 3.1.2. 
 
- именује исупријске перипде и зна 
редпслед исупријских перипда 
- преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из исуприје цивилизације 
- именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне   и ппщуе исуприје 
- уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- уме да закљуши п кпјем дпгађају, 
фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву 
садржаја  каракуерисуишних писаних 
исупријских извпра 
- уме да примени знаое из исупријске 
хрпнплпгије(уме прецизнп да пдреди 

- Зна да именује исупријске перипде и зна оихпв хрпнплпщки 
редпслед 
- Зна да именује ппјмпве: нпви век,  манфакуура, прпуесуану, 
папа,  апсплууна мпнархија и суалеж 
-Зна, уз ппмпћ насуавника,  да наведе ури највећа гепграфска 
пукрића, ппкаже их на каруи,  именује мпреплпвце кпји су их 
пукрили и хрпнплпщки пквирнп зна када су се десила  
-Зна да наведе бар ури наушнп-уехнплпщка пукрића са ппшеука 
нпвпг века 
-Зна да, уз ппмпћ насуавника, пбјасни защуп су  наушнп-
уехнплпщки прпналасци били важни за Велика гепграфска 
пукрића, пре свих каравела 
- Зна кп Јпхан  Гууенберг и Маруин Лууер и защуп су важни   
- Уме на каруи, уз ппмпћ насуавника, да ппкаже ури главна 
гепграфска пукрића,  апсплууисуишке мпнархије: Француску, 
Русију, Свеуп римскп царсувп, Псманскп царсувп; уз ппмпћ 
легенде да именује и ппкаже прпуесуануске државе 
- Зна да ппище, уз ппмпћ насуавника,  принцип рада у 
мануфакуури  
- Зна да пбјасни, уз ппмпћ насуавника, ппјмпве рпбнп-нпвшана 
привреда; мануфакуурна и капиуалисуишка привреда 
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кпјпј  
деценији и веку, исупријскпм перипду 
припада пдређена гпдина, лишнпсу и  
исупријски фенпмен) 
-уме да пбјасни специфишнпсуи важних 
исупријских ппјмпва и да их примени у 
пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
 
 

- Зна хрпнплпщку пдредницу, кпја се узима за насуанак 
прпуесуануизма (1517) и ппследице оегпвпг насуанка 
- Зна да хрпнплпщки и прпсупрнп прецизира хуманизам и 
ренесансу  
- Зна, пп сппсувенпм избпру, да наведе ури предсуавника 
хуманизма и ренесансе 
- Зна да именује суалеже (племсувп-арисупкрауија, 
свещуенсувп и грађансувп-III суалеж) и да их разликује на 
примерима, сликама 
 

 
 

13 

 
 
СРПСКИ НАРПД ППД 
СТРАНПМ ВЛАШЋУ ПД 
XVI ДП XVIII   
 

 
 
1.1.5; 1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 1.2.1; 2.1.1; 
2.1.2; 2.1.5; 3.1.3; 3.1.5. 
 
 
 
- уме да пдреди кпјем исупријскпм 
перипду припадају важне гпдине из 
прпщлпсуи 
- именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне и ппщуе исуприје 
- уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних,  сликпвних, 
мауеријалних) п кпјпј исупријскпј 
ппјави, дпгађају и лишнпсуи је реш 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдредницпм 
и исупријским перипдпм 

-Зна кп су Сулејман Велишансувени,  Мехмед-паща Спкплпвић,  
Арсеније III Шарнпјевић, Арсеније IV Јпванпвић, Дпсиуеј 
Пбрадпвић  и  Марија Терезија и уме да наведе  защуп су 
знашајни 
-Преппзнаје да је Псманскп царсувп апсплууна мпнархија  
-Зна да пбјасни, уз ппмпћ насуавника,  феудалнп уређеое 
Псманскпг царсува  и именује друщувене кауегприје: јаоишари, 
спахије, раја, власи, кп су хајдуци и ускпци 
-Зна да пбјасни ппјмпве:  ислам, исламизација, данак у крви, 
хараш, филурија, кулук, сулуан, СПЦ,  ппкауплишаваое, 
унијаћеое и Впјна крајина, 
-Уме да на каруи  ппкаже, уз ппмпћ насуавника: Псманскп 
царсувп у свпм највећем пбиму,  државе и прпсупр где су Срби 
живели пд XVI дп XVIII века,  прпсупр ууицаја Пећке 
пауријарщије, Саву и Дунав, Впјну крајину 
-Зна да пбјасни, уз ппмпћ насуавника,  узрпке и ппследице: 
прппадаоа Псманскпг царсува, раупва великих хрищћанских 
сила прпуив Псманскпг царсува XVII и XVIII веку,  пбнпвљаоа,  
укидаоа и знашаја  Пећке пауријарщије, Сепба Срба 
-Зна да наведе, уз ппмпћ насуавника, пснпвне  хрпнплпщке 
пдреднице везане за Мпхашку биуку (1526), пбнављаое и 
укидаое Пећке пауријарщије (1557-1766), Велики бешки рау 
(1683-1699; Велика сепба Срба 1690; Карлпвашки мир 1699, 
биука кпд  Кашаника 1690.), Друга сепба Срба (1739) 
- Зна да, уз ппмпћ насуавника, изради ленуу времена с 
пснпвним шиоеницама везаним за пву уему 
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- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
- зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
- зна специфишне деуаље из 
наципналне и ппщуе исуприје 
-  разуме какп су ппвезане ппјаве из 
прпщлпсуи и садащопсуи 
 
 

- Зна да се снађе на мапи ума Раупви великих хрищћанских 
сила прпуив Псманскпг царсува у  XVII и XVIII веку и Пећка 
пауријарщија и прпшиуа уражене инфпрмације 
- Зна, уз ппмпћ насуавника, да пбјасни ппјам нација у 
кулуурнпм, пплиуишкпм, психплпщкпм смислу-иденуиуеу , щуп 
ппвезује и сувара један нарпд: језик, псећај припаднпсуи, 
заједнишкп исупријскп искусувп, прпсупр, вера... 
- Зна защуп су за пшуваое наципналнпг иденуиуеуа биуни:  
щкплсувп-Карлпвашка гимназија, СПЦ, кулуура- Мауица српска 
 

 
 
ДПБА РЕВПЛУЦИЈА 
 
 
 

 
 
1.1.6; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.10; 1.2.1; 1.2.7; 
2.1.1; 2.1.4; 2.1.6; 2.2.4; 3.1.6. 
 
 
- преппзнаје знашеое пснпвних 
ппјмпва из исуприје цивилизације 
- именује најважније ппјаве из ппщуе 
исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне   и ппщуе исуприје 
- уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпву 
каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних,  сликпвних, 
мауеријалних) п кпјпј исупријскпј 
ппјави, дпгађају и лишнпсуи је реш 
- зна да исуе исупријске ппјаве мпгу 
разлишиуп да се уумаше 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм 

- Зна да репрпдукује ппјмпве ревплуција, Прва индусуријска 
ревплуција, усуав, велика сила и Исупшнп пиуаое 
- Зна да наведе бар један пример ревплуције (у билп кпм 
смислу и времену) и заинуереспване суране у рещаваоу 
Исупшнпг пиуаоа 
- Зна да наведе, уз ппмпћ насуавника,  узрпке и ппследице 
Прве индусуријске ревплуције, Француске ревплуције (1789-
1794/9), Напплепнпвих раупва у Еврппи, Бешкпг кпнгреса,  
Ревплуције 1848/49, сукпба између Севера и Југа у САД, 
Уједиоеое Немашке и Иуалије 
- Уме на слици да разликује каравелу и парпбрпд  
- Зна да наведе, уз ппмпћ насуавника,  пснпвна пплиуишка и 
грађанска  права -Демпкратска права: пасивнп и акуивнп 
правп ушесувпваоа у власуи ( да биращ и да будещ биран); 
правп на удруживаое-правп збпра и дпгпвпра; ппщупваое 
впље већине; слпбпда щуампе;  грађанске слпбпде – 
импвинска и лишна безбеднпсу, једнакпсу грађана пред 
закпнпм, слпбпда: верписппвесуи, гпвпра, писане реши, 
пкупљаоа, удруживаоа 
- Зна кп су Чејмс Вау, Луј XVI, Напплепн Бпнапаруа, Пуп фпн 
Бизмарк и защуп су важни  
- Зна да именује кљушне биуке Напплпнпвих раупваоа, када су 
се десиле и да их ппкаже на каруи, уз ппмпћ насуавника: кпд 
Аусуерлица и Трафалгара 1805; Бпрпдинска 1812; Биука нарпда 
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временскпм пдредницпм 
и исупријским перипдпм 
-преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из 
садащопсуи 
-зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских прекреуница из 
ппщуе исуприје 
-   уме да пдреди угап гледаоа на 
исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву  ппређеоа два 
исупријска извпра кпји гпвпре п исупм 
исупријскпм дпгађају, фенпмену 
- уме да закљуши защуп је дпщлп дп 
пдређених исупријских дпгађаја и кпје 
су ппследице важних исупријских 
дещаваоа 
 

кпд Лајпцига 1813; кпд Вауерлпа 1815. 
- Зна на каруи да ппкаже, уз ппмпћ насуавника,  Немашку и 
Иуалију ппсле уједиоеоа; Еврппу пре и ппсле Берлинскпг 
кпнгреса, где се налази Америка,  месуа пдиграваоа 
Напплепнпвих шувених биуака 
- Зна да ппище кп су рпбпви у Америци, пдакле су дпщли и 
какав је оихпв пплпжај, кпга зпвемп и защуп Индијанцима 
- Зна када је била Француска ревплуција  и Берлински кпнгрес 

 
 
 
НПВПВЕКПВНЕ СРПСКЕ 
ДРЖАВЕ СРБИЈА И 
ЦРНА ГПРА  
 

 
 
1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 1.2.4; 2.1.1; 2.1.2; 
2.1.5; 3.1.2; 3.1.4; 
 
- именује најважније ппјаве из 
наципналне исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 
наципналне  и ппщуе исуприје 
- уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске 
каруе у кпјпј је наведена легенда 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски 
фенпмен са пдгпварајућпм 

-Зна да наведе, уз ппмпћ насуавника,  знашај Кпшине крајине 
1788-1791. и ппвласуица кпје су Срби инали у време владавине 
Мусуафа-паще за будући усуанак 
-Зна када су се пдиграли и узрпке и ппследице Буне на дахије, 
Првпг српскпг усуанка, Другпг српскпг усуанка 
-Зна да наведе главна пбележја Српске ревплуције  
-Зна да су синпними Смедеревски санчак и Бепградски 
пащалук  
-Зна кп су Дпсиуеј Пбрадпвић, Вук Карачић, Карађпрђе 
Пеурпвић, Суеван Синђелић, Милпщ Пбренпвић и Михаилп 
Пбренпвић, Александар Карађпрђевић, Илија Гаращанин, 
Милан Пбренпвић и Јпван Рисуић и защуп су знашајни за српску 
ревплуцију и Србију  
-Зна да пбјасни ппјмпве: усуав, ревплуција, хауищериф, 
ауупнпмија, усуавпбраниуељ, намесник и намеснищувп 
-Зна да наведе месуа и гпдине и ппкаже на каруи, уз ппмпћ 
насуавника, где су  ппшели усуанци,  најважније биуке Првпг 
српскпг усуанка (Иванкпвац 1805.Мищар, Делиград 1806.Шегар 
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временскпм пдредницпм и 
исупријским перипдпм 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
- зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
- уме да пбјасни специфишнпсуи 
важних исупријских ппјмпва и да их 
примени у пдгпварајућем исупријскпм 
кпнуексуу 
- разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
ппщуе исуприје 
 
 
 

1809.) и  Другпг српскпг усуанка (Љубић, Дубље Ппжаревац 
1815.) и где се ревплуција прпсупрнп пдиграла (Смедеревски 
санчак), Србију пре и ппсле Берлинскпг кпнгреса 
-Зна да наведе ури усуанишке впјвпде, пп избпру, а да уп нису 
впђа усуанка 
-Зна да именује пргане власуи у Србији у време Првпг српскпг 
усуанка дп 1878.гпдине 
-Зна да наведе кпје су најзнашајније пбразпвнп-кулуурне 
усуанпве пснпване (Велика щкпла и Бпгпслпвија) у време Првпг 
српскпг усуанка 
-Зна када је Србија дпбила ауупнпмију и щуа је дпбила 
Хауищерифима (1829,1830, 1833, 1838), када је дпнеу 
Среуеоски усуав (1835) и защуп је пн важан, уме да пбјасни 
защуп је данас Среуеое- Дан државнпсуи Србије,  када је 
дпнеуп Нашеруаније (1844) и защуп је важнп, пд када дп када је 
била Велика исупшна криза и када је бип Берлински кпнгрес? 
- Зна, уз ппмпћ насуавника,  да упши и ппище знашај Карађпрђа 
и Милпща Пбренпвића; уиууле и гпдине оихпве владавине  и 
да их на  слици разликује и именује  
- Зна да, уз ппмпћ насуавника,  хрпнплпщки ппређа српске 
владаре пд 1804-1878.гпдине  
- Зна да наведе, уз ппмпћ насуавника, државна пбележја (грб, 
засуава, химна) и преппзнаје пбележја државе Србије данас 
-Зна да наведе пдлуке Берлинскпг кпнгреса кпје се пднпсе на 
Србију, уз ппмпћ насуавника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 1.2.4; 2.1.2; 2.1.5; 
3.1.2; 3.1.4 
 
- разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
ппщуе исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле 
најважније ппјаве и дпгађаји из 

- Зна да ппкаже на каруи, уз ппмпћ насуавника,  куда су били 
распрпсураоени Срби у Хабзбурщкпј мпнархији (Впјна 
крајина), Бпсну и Херцегпвину, Суару Србију и Македпнију 
-Зна да наведе нашине на кпје су Срби ппкущавали да пшувају 
свпју нарпднпсу, наципнални иденуиуеу (Мауица српска, СПЦ) 
-Зна када се Хабзбурщка мпнархија препбразила у Аусурп-
Угарску (1867) и какве је уп ппследице ималп пп пплпжај Срба 
- Зна какве је ппследице пп пплпжај Срба имала Хрваускп-
Угарска нагпдба (1873) 
- Разликује и именује суалеже српскпг суанпвнищува у Аусурп-
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СРПСКИ НАРПД ППД 
СТРАНПМ ВЛАШЋУ ПД 
XVIII ВЕКА ДП 70-ТИХ 
ГПДИНА XIX ВЕКА 
 

наципналне   и ппщуе исуприје 
- уме да наведе узрпке и ппследице 
најважнијих ппјава из прпщлпсуи 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и 
каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми 
исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу 
наципналне, регипналне и свеуске 
исуприје 
- зна и разуме узрпке и ппследице 
важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
- уме да пбјасни специфишнпсуи 
важних исупријских ппјмпва и да их 
примени у  
пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
- разуме на кпји нашин су ппвезане 
ппјаве из наципналне, регипналне, 
ппщуе исуприје 
 
 

Угарскпј (сељаци, градскп суанпвнищувп, ургпвци, занаулије, 
прпфеспри, ушиуељи) 
-Зна да пбјасни, уз ппмпћ насуавника,  узрпке ппадаоа власуи 
и дисциплине у Псманскпм царсуву и какве је уп ппследице 
ималп пп пплпжај хрищћана-Срба 
-Зна да наведе на кпји нашин Срби ппкущавају да ппправе свпј 
пплпжај  
-Зна да наведе главне пдлуке Берлинскпг кпнгреса кпје се 
пднпсе на БиХ 
 

 
 
 
 

8 
 

 
 
 
 
Гепграфија, 
српски језик 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Циљ насуаве гепграфије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да уппзнају и разумеју гепграфске пбјекуе, ппјаве, прпцесе и 
закпниупсуи у прпсупру, оихпве узрпшнп-ппследишне везе и пднпсе, развију гепграфску писменпсу и гепграфски нашин мищљеоа, свесуи и пдгпвпрнпг пднпса 
према свпм завишају, држави, кпнуиненуу и свеуу кап целини и уплеранунпг суава према разлишиуим нарпдима, оихпвим кулуурама и нашину живпуа. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ГЕПГРАФИЈА  
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Разред: СЕДМИ 
ТЕМА СТАНДАРДИ ИСХПДИ ФПНД 

ЧАСПВА 
КПРЕЛАЦИЈА 

Увпд у 
прпграмске 

садржаје 

 -зна предмеу прпушаваоа,циљ и 
задаукерегипналне гепграфијеваневрппских 
кпнуиненауа 
- разликује и именује гепграфске дисциплине   
- разуме знашај гепграфије за ппщуу кулууру и 
пбразпваое 

     1 Гепгафија за 5.и 6. разред 

Гепграфска 
пбележја 
Азије 
 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе                                                         
ГЕ.1.3.1.  ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 
прпсупрни расппред                                
ГЕ.1.3.2. дефинище ппјам привреде и 
преппзнаје привредне делаунпсуи и 
привредне гране                                   ГЕ.1.4.2. 
именује кпнуиненуе и преппзнаје оихпве 
пснпвне прирпдне и друщувене пдлике                                                   
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи                                                    
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи                                                                
Г Е.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм                                                                       
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм                                    
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 

 На гепграфскпј каруи пдређује гепграфски 
пплпжај и уериупријалну ппвезанпсу Азије и 
Еврппе. 

 Пбјащоава ппвпљнпсу гепграфскпг пплпжаја 
Азије. 

 Именује пкеане кпји запљускује пбале Азије. 

 Пдређује и пбјащоава пснпвне пблике рељефа 
Азије и Регија ппјединашнп. 

 Ппзнаје каракуерисуишне биљне и живпуиоске 
врсуе Азијских регија. 

 Именује хидрпграфске пдлике Азијских регијаи 
преппзнаје их на гепграфскпј каруи. 

 Пбјащоава каракуерисуишне прпблеме живљеоа 
у Азији. 

 Именује државе ппјединих регија Азије. 

 Приказује гепграфске елеменуе на каруи.  
Ппвезује гепграфска знаоа са знаоима из других 
предмеуа. 

    21 Српски језик: Све уемауске 
целине крпз фпрму 
есеја,песме,прише,нпвинскпг 
извещуаја,наушнппппуларни 
и инфпрмауивни 
уексупви,уумашеое 
уексуа,функципналниппјмпв
и,шиуаое,језишка 
кулуура,усменп и писменп 
Истприја: Темауске целине 
цивилизације , гепграфска 
пукрића, 
религије,исураживаое 
урагпва Земљине исуприје... 
Верпнаука: щиреое 
хрищћансува и псуале 
религије свеуа 
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сурукууре суанпвнищува                        
ГЕ.2.4.2. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике кпнуиненауа и навпди оихпве 
гепграфске регије                                  ГЕ.3.1.1. 
дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе                                     
ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља                                                           
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи                                                                
ГЕ.3.4.3. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) на ваневрппским кпнуиненуима и 
уме да издвпји гепграфске регије 

Гепграфска 
пбележја 
Африке  

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе                                                         
ГЕ.1.3.1.  ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 
прпсупрни расппред                                
ГЕ.1.3.2. дефинище ппјам привреде и 
преппзнаје привредне делаунпсуи и 
привредне гране                                     
ГЕ.1.4.2. именује кпнуиненуе и преппзнаје 
оихпве пснпвне прирпдне и друщувене 
пдлике                                                     ГЕ.2.1.1. 
пдређује суране свеуа упрпсупру и на 
гепграфскпј каруи                                                    
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи                                                                
Г Е.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 

 Зна ппреклп имена Африка. 

 Уппређује велишину уериуприје, брпј суанпвника, 
и гусуину насељенпсуи. 

 Разуме знашај Суецкпг канала и гибралуарскпг 
мпреуза за ппмпрски сапбраћај. 

 Пбјащоава ппвпљнпсу гепграфскпг пплпжаја 
Африке. 

 Именује пкеане кпји запљускује пбале Африке. 

 Пдређује и пбјащоава пснпвне пблике рељефа 
Африке и регија ппјединашнп. 

 Ппзнаје каракуерисуишне биљне и живпуиоске 
врсуе Афришких регија. 

 Именује хидрпграфске пдлике Афришких регијаи 
преппзнаје их на гепграфскпј каруи. 
Ппзнаје пснпвне пдлике суанпвнищува регија 

   14 Српски језик:Све уемауске 
целине крпз фпрму 
есеја,песме,прише,нпвинскпг
извещуаја,наушнппппуларни 
и инфпрмауивни 
уексупви,уумашеое уексуа, 
функципнални  
ппјмпви,шиуаое,језишка 
кулуура,усменп и писменп 
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гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм                                                                       
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм                                   
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 
сурукууре суанпвнищува                        
ГЕ.2.4.2. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике кпнуиненауа и навпди оихпве 
гепграфске регије                                ГЕ.3.1.1. 
дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе                                 ГЕ.3.3.1. 
пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених 
факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља                                                           
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи                                                                
ГЕ.3.4.3. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) на ваневрппским кпнуиненуима и 
уме да издвпји гепграфске регије 
 

Африке. 
 

Гепграфска 
пбележја 
Северне и 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе                                                         
ГЕ.1.3.1.  ппзнаје пснпвне ппјмпве п 

 Зна ппреклп имена Северна Америка. 

 Уппређује велишину уериуприје, брпј суанпвника, 
и гусуину насељенпсуи. 

      15 Технишкп 
пбразпваое:Кпнсуруисаое и 
мпделпваое,израда мпдела 
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Средое 
Америке  

суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 
прпсупрни расппред                            ГЕ.1.3.2. 
дефинище ппјам привреде и преппзнаје 
привредне делаунпсуи и привредне гране                                     
ГЕ.1.4.2. именује кпнуиненуе и преппзнаје 
оихпве пснпвне прирпдне и друщувене 
пдлике                                                     ГЕ.2.1.1. 
пдређује суране свеуа упрпсупру и на 
гепграфскпј каруи                                                    
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи                                                                
Г Е.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм                                                                       
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм                                    
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 
сурукууре суанпвнищува                       
ГЕ.2.4.2. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике кпнуиненауа и навпди оихпве 
гепграфске регије                                    
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе                                    
ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља                                                           

 Пбјащоава ппвпљнпсу гепграфскпг пплпжаја 
Северне Америке. 

 Именује пкеане кпји запљускује пбале Северне 
Америке. 

 Пдређује и пбјащоава пснпвне пблике рељефа 
Северне Америке и регија ппјединашнп. 

 Ппзнаје каракуерисуишне биљне и живпуиоске 
врсуе Северне Америке. 

 

и 
макеуа,фпупграфије,кприщће
ое 
кпмпјууера,енергеуика,мауер
ијали и 
уехнплпгије,инфпрмауишке 
уехнплпгије  
Исуприја:Темауске целине 
цивилизације , гепграфска 
пукрића, 
религије,исураживаое 
урагпва Земљине исуприје... 
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ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи                                                                
ГЕ.3.4.3. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) на ваневрппским кпнуиненуима и 
уме да издвпји гепграфске регије 
 

Гепграфска 
пбележја 
Јужне 
Америке  

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе                                                         
ГЕ.1.3.1.  ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 
прпсупрни расппред                            ГЕ.1.3.2. 
дефинище ппјам привреде и преппзнаје 
привредне делаунпсуи и привредне гране                                  
ГЕ.1.4.2. именује кпнуиненуе и преппзнаје 
оихпве пснпвне прирпдне и друщувене 
пдлике                                                 ГЕ.2.1.1. 
пдређује суране свеуа упрпсупру и на 
гепграфскпј каруи                                                    
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи                                                                
Г Е.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм                                                                       
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм                               ГЕ.2.3.1. 
разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 

 Уппређује велишину уериуприје, брпј суанпвника, 
и гусуину насељенпсуи. 

 Пбјащоава ппвпљнпсу гепграфскпг пплпжаја 
Средое  Америке. 

 Именује пкеане кпји запљускује пбале Средое  
Америке. 

 Пдређује и пбјащоава пснпвне пблике рељефа 
Средое Америке и регија ппјединашнп. 

 Ппзнаје каракуерисуишне биљне и живпуиоске 
врсуе Средое Америке. Именује хидрпграфске 
пдлике Јужне Америке реппзнаје их на 
гепграфскпј каруи. 

 Ппзнаје пснпвне пдлике суанпвнищува регија 
Јужне Америке. 

 Пбјащоава каракуерисуишне прпблеме живљеоа 
у Јужне  Америке. 

 Именује државе ппјединих регија Јужне Америке. 

 Приказује гепграфске елеменуе на каруи.  

 Ппвезује гепграфска знаоа са знаоима из других 
предмеуа. 

 Пписује ппвезанпсу и пднпсе регија и држава 
Јужне Америке. 

 Разликује уиппве насеља и ппсебнпсуи живљеоа 
у Јужнпј Америци. 

 Именује ппједине државе Јужне  Америке. 

 Ппзнаје прпцес насељаваоа црнашкпг и белпг 

  9 Технишкп 
пбразпваое:Кпнсуруисаое и 
мпделпваое,израда мпдела 
и 
макеуа,фпупграфије,кприщће
ое 
кпмпјууера,енергеуика,мауер
ијали и 
уехнплпгије,инфпрмауишке 
уехнплпгије 
 Исуприја:Темауске целине 
цивилизације , гепграфска 
пукрића, 
религије,исураживаое 
урагпва Земљине исуприје... 
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сурукууре суанпвнищува                      ГЕ.2.4.2. 
пписује прирпдне и друщувене пдлике 
кпнуиненауа и навпди оихпве гепграфске 
регије                                 ГЕ.3.1.1. дпнпси 
закљушке п прпсупрним (упппграфским) и 
каузалним везама гепграфских шиоеница - 
пбјекауа, ппјава, прпцеса и пднпса на 
пснпву анализе гепграфске каруе                                     
ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља                                                           
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи                                                                
ГЕ.3.4.3. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) на ваневрппским кпнуиненуима и 
уме да издвпји гепграфске регије 
 

суанпвнищува. 

 Разуме знашај ппљппривредних прпизвпда у 
привређиваоу Јужне  Америке. 

Зна пснпвне гепграфске ппдауке, прирпдне и 
друщувенпекпнпмске пдлике и специфишнпсуи 
Аргенуине и Бразила. 

Гепграфска 
пбележја 
Аустралије и 
Пкеаније  

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе                                                         
ГЕ.1.3.1.  ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 
прпсупрни расппред                            ГЕ.1.3.2. 
дефинище ппјам привреде и преппзнаје 
привредне делаунпсуи и привредне гране                                  
ГЕ.1.4.2. именује кпнуиненуе и преппзнаје 
оихпве пснпвне прирпдне и друщувене 
пдлике                                                   ГЕ.2.1.1. 
пдређује суране свеуа упрпсупру и на 
гепграфскпј каруи                                                    
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи                                                                
Г Е.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 

- Упшаваое на гепграфскпј каруи ппделе регија на 
државе. 

- Псппспбљаваое за кприщћеое карупграфскпг и 
другпг мауеријала. 

- Развијаое уплеранунпсуи према кулууралним и 
еунишким разликама. 

- Псппспбљаваое за сампсуалнп и уимскп 
исураживаое. 

- Уппзнаваое ппјединпсуи гепграфских регија и 
држава Аусуралије и Пкеаније. 

 Уппређује велишину уериуприје, брпј суанпвника, 
и гусуину насељенпсуи. 

 Пбјащоава ппвпљнпсу гепграфскпг пплпжаја 
Аусуралије и Пкеаније. 

 Именује пкеане кпји запљускује пбале Аусуралије 
и Пкеаније. 

      6 Српски језик: Све уемауске 
целине крпз фпрму 
есеја,песме,прише,нпвинскпг 
извещуаја,наушнппппуларни 
и инфпрмауивни 
уексупви,уумашеое 
уексуа,функципнални 
ппјмпви, шиуаое,језишка 
кулуура,усменп и писменп            
Исуприја: Темауске целине 
цивилизације , гепграфска 
пукрића, 
религије,исураживаое 
урагпва Земљине исуприје... 
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прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм                                                                       
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм          
 ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 
сурукууре суанпвнищува 
 ГЕ.2.4.2. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике кпнуиненауа и навпди оихпве 
гепграфске регије 
 ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе                                 ГЕ.3.3.1. 
пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених 
факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља                                                           
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи                                                                
ГЕ.3.4.3. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) на ваневрппским кпнуиненуима и 
уме да издвпји гепграфске регије 
 

 Пдређује и пбјащоава пснпвне пблике рељефа 
Аусуралије и Пкеаније и регија ппјединашнп. 

Ппзнаје каракуерисуишне биљне и живпуиоске 
врсуе Аусуралије и Пкеаније. 

Гепграфска 
пбележја 
ппларних 
пбласти 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе                                                         
ГЕ.1.3.1.  ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 

•Зна ппреклп имена Аркуик. 
•Разуме защуп је Северни ппл псвпјен уек ппшеукпм 
20. века. 
•Зна да Аркуик није кпнуинену. 

  4  
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прпсупрни расппред                            ГЕ.1.3.2. 
дефинище ппјам привреде и преппзнаје 
привредне делаунпсуи и привредне гране                                  
ГЕ.1.4.2. именује кпнуиненуе и преппзнаје 
оихпве пснпвне прирпдне и друщувене 
пдлике                                                   ГЕ.2.1.1. 
пдређује суране свеуа упрпсупру и на 
гепграфскпј каруи                                                    
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи                                                                
Г Е.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм                                                                       
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм          
 ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 
сурукууре суанпвнищува 
 ГЕ.2.4.2. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике кпнуиненауа и навпди оихпве 
гепграфске регије 
 ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе                                 ГЕ.3.3.1. 
пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених 
факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља                                                           
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 

•именује и на гепграфскпј каруи свеуа преппзнаје 
већа псурва и пплупсурва Аркуишке ппларне 
пбласуи. 
•Преппзнаје реуке и скпрп исуребљене 
живпуиоске врсуе на Аркуику. 
•Ппзнаје каракуерисуике насеља и живљеоа на 
Аркуику (Инуиуи). 
Анализира скице, уабеле, и дијаграме са уемпм 
Аркуик. 
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друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи                                                                
ГЕ.3.4.3. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) на ваневрппским кпнуиненуима и 
уме да издвпји гепграфске регије 
 

Свет кап 
целина  

  Знада пбјасни  ппјам Екумене. 

 Разуме међузависнпсу наципналних привреда. 

 Разуме ппјам глпбализација. 

 Зна кп су нпсипци глпбализације и щуа је 
пдликује. 

 Разуме улпгу УН у рещаваоу свих сппрних пиуао 
ау свеуу и у пшуваоу мира. 

 Зна да наведе неке пргане и прганизације УН. 

 Уме да на гепграфскпј каруи свеуа пдреди 
развијене и неразвијене кпнуиненуе. 

 Анализира скице, уабеле, и дијаграме. 
 

     2  

 

ФИЗИКА 

Циљ насуаве физике јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да уппзнају прирпдне ппјаве и пснпвне прирпдне закпне, да се 
псппспбе за упшаваое и расппзнаваое физишких ппјава у свакпдневнпм живпуу и за акуивнп суицаое знаоа п физишким ппјавама крпз исураживаое, да пфпрме 
пснпву наушнпг меупда и да се усмере према примени физишких закпна у свакпдневнпм живпуу и раду. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Назив предмета: ФИЗИКА 
Разред: СЕДМИ 



267 
 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

КПРЕЛАЦИЈА ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1.Сила и кретаое  
 
 

Физика 
 (6.раз. Креуаое и Сила) 

 
Мауемауика (5.раз. Разлпмци, 6.раз. 
Цели брпјеви, Раципнални брпјеви, 

7.раз. Раципнални алгебарски изрази, 
Зависнпсу физишке велишине и оихпвп 

графишкп предсуављаое) 
 

Инфпрмауика 
( Рад са уексупм, Инуернеу,   

- уме да дафинище 
равнпмернп прпмеоивп 
правплинијскп креуаое; 
- зна щуа је уренууна брзина; 
- уме да напище и примени 
фпрмулу за средоу брзину кпд 
равнпмернп прпмеоивпг 
правплинијскпг креуаоа; 
- зна какп гласи Други Оуунпв 
закпн 
- зна какп гласи Трећи Оуунпв 
закпн; 
 

- Ф.И.1.1.2.; Ф.И.1.1.3.; Ф.И.1.2.2.; 
Ф.И.1.2.3.; Ф.И.1.4.1.; Ф.И.1.4.2.; 
Ф.И.1.4.3.; Ф.И.1.4.4.; Ф.И.1.4.4.; 
Ф.И.1.7.1.; Ф.И.1.7.2.; 
  
- Ф.И.2.1.2.; Ф.И.2.1.4.; Ф.И.2.2.1.; 
Ф.И.2.2.2.; Ф.И.2.4.1.; Ф.И.2.4.2.; 
Ф.И.2.4.3.; Ф.И.2.6.1.; Ф.И.2.6.2.; 
Ф.И.2.6.3.; Ф.И.2.7.1.; Ф.И.2.7.2.; 
Ф.И.2.7.3.; 
 
- Ф.И.3.1.3.; Ф.И.3.2.1.; Ф.И.3.4.1.; 
Ф.И.3.4.3.; Ф.И.3.7.1.; Ф.И.3.7.2.; 
 

25 

2.Кретаое тела 
ппд дејствпм 
силе теже. Силе 
трео 

 
 
 
 

Мауемауика (5.раз. Разлпмци,  6.раз. 
Цели брпјеви, Раципнални брпјеви, 

7.раз. Раципнални алгебарски изрази) 
 

ТП 
(5.Увпд, 7.раз. Ппјам и задаци мащина и 

механизама, Мереое и кпнурпла) 
 

Инфпрмауика 
( Рад са уексупм, Инуернеу,  ) 

- зна да кпје врсуе креуаоа 
ппсупје ппд дејсувпм силе 
Земљине уеже (слибпдан пад, 
хиуац навище и хиуац наниже); 
- уме да разликује уиппве 
креуаоа ппд дејсувпм силе 
земљине уеже; 
- разуме и зна да пбјасни 
креуаоа ппд дејсувпм силе 
Земљине уеже; 
- зна да напище и уме да 
примени фпрмуле кпје пписују 
креуаоа уела ппд дејсувпм 
силе Земљине уеже; 
- зна щуа је сила уреоа и пд 
шега зависи а пд шега не зависи; 
- зна фпрмулу за израшунаваое 
силе уреоа и уме да је 
примени; 
- зна щуа је сила пуппра 

Ф.И.1.1.1.; Ф.И.1.2.1.; Ф.И.1.7.1.; 
Ф.И.1.7.2.; 
  
- Ф.И.2.1.2.; Ф.И.2.1.4; Ф.И.2.6.1., 
Ф.И.2.6.2.; Ф.И.2.6.3.; Ф.И.2.7.1.; 
Ф.И.2.7.2.; Ф.И.2.7.3.;  
 
- Ф.И.3.5.1.; Ф.И.3.7.1.; Ф.И.3.7.2.; 
 

12 
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средине; 
- уме да пбјасни пд шега зависи 
сила пуппра средине; 
- уме да дефинище силу пуппра 
средине; 
- зна да смер делпваоа силе 
уреоа и силе пуппра средине; 
- зна да сила уреоа и сила 
пуппра средине увек делују 
уакп да успправају уелп Тј. 
прпуиве се оегпвпм креуаоу; 
 

3. Равнптежа 
 

 
 
 
 

Физика 
(6.раз. Креуаое и Сила, 7.раз. Сила и 

креуаое) 
 

Мауемауика 
(6.раз. Раципнални брпјеви, 7.раз. 

Реални брпјеви) 
 

ТП  
(5.раз.Увпд, 7.раз. Технишкп цруаое у 

мащинсуву)  
 
 
 

Инфпрмауика 
( Рад са уексупм, Инуернеу,  ) 

- зна да је сила векупрска 
велишина и уме да пбјасни 
шиме се векупрске велишине 
пписују; 
- уме да пбјасни ппјмпве: 
кпмппненуе, слагаое и 
разлагаое сила, резулуануа; 
- зна щуа су кплинеарне силе; 
- зна да разликује правац и 
смер; 
- уме да слаже силе исупг 
правца и исупг смера; 
- уме да слаже силе исупг 
павца а супрпунпг смера; 
- зна да разликује 
хпризпнуалан и веруикалан 
правац; 
- зна када се уелп налази у 
суаоу равнпуеже; 
- зна щуа је уежищуе силе; 
- зна кпје врсуе равнпуеже 
ппсупје ( суабилна, лабилна и 
индиференуна) и уме да их 
пбјасни; 

- Ф.И.1.7.1.; Ф.И.1.7.2.; 
 
- Ф.И.2.1.1.; Ф.И.2.1.2.; Ф.И.2.1..3.; 
Ф.И.2.1.4.; Ф.И.2.1.5.; Ф.И.2.6.1.; 
Ф.И.2.6.2.; Ф.И.2.7.1.; Ф.И.2.7.2; 
Ф.И.2.7.3.; 
- Ф.И.3.1.1.; Ф.И.3.1.2.; Ф.И.3.7.1.; 
Ф.И.3.7.2. 

11 
 

11 
 

11 
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- уме да дефинище пплугу, 
набрпји врсуе пплуге и за сваку 
наведе пример; 
- зна Архимедпв закпн и 
разуме делпваое Архимедивпг 
закпна; 
- зна фпрмулу за силу ппуиска и 
уме да је примени; 
 
 

4. Механишки 
рад, енергија и 
снага 
 

 
 
 
 

Мауемауика (5.раз. Разлпмци, 6.раз. 
Цели брпјеви, Раципнални брпјеви, 

7.раз. Реални брпјеви) 
 

ТП  
(5.раз. Увпд, Енергеуика, 6.раз. 

Енаргеуика, 7.раз. Мащине и механизми, 
Енергеуика) 

 
Гепграфија (5.раз. Васипна и Земља, 

Земљина креуаоа) 
 
 

Инфпрмауика 
( Рад са уексупм, Инуернеу,  ) 

- разуме да ппјам рада. 
- зна да набрпји врсуе рада и 
уме да их пбјасни; 
- зна фпрмулу за израшунаваое 
рада при ппдизаоу уереуа и 
уме да је примени; 
- зна да дефинище и уме да 
набрпји врсуе енергије; 
- разуме везу измађу 
изврщенпг рада и енергије; 
- разуме ппјам снаге и везу 
између снаге и изврщенпг 
рада; 
- зна щуа је  
- зна да дефинище кпефицијену 
кприснпг дејсува; 
- зна фпрмулу за кпефицијену 
кприснпг дејсува и уме да је 
примени; 
- зна щуа је Perpetuum  Mobile 
и схвауа оен знашај. 
 
 

- Ф.И. 1.5.2.; Ф.И.1.7.1.; Ф.И.1.7.2.; 
 
- Ф.И.2.4.1.; Ф.И.2.4.2.; Ф.И.2.4.3.; 
Ф.И.2.5.1.; Ф.И.2.5.3.; Ф.И.2.6.1.; 
Ф.И.2.7.1.; Ф.И.2.7.2.;  
- Ф.И.3.4.1.; Ф.И.3.5.1.; Ф.И.3.7.1.; 
Ф.И.3.7.2. 
 
 
 
 
 

15 

5. Тпплпта 
 
 

  
Мауемауика 

(5.раз. Разлпмци, 6.раз. Раципнални 

- зна нашине пренпщеоа 
упплпуе; 
- зна щуа је Браунпвп креуаое; 

-Ф.И. 1.4.1.; Ф.И.1.4.2.; Ф.И.1.4.3.; 
Ф.И.1.4.5.; Ф.И.1.5.1.; Ф.И.1.5.2; 
Ф.И.1.7.1.; Ф.И.1.7.2. 

9 
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 брпјеви, 7.раз. Раципнални алгебарски 
изрази, Слишнпсу) 

 
 

Хемија 
(7.раз.Расувпри, Хпмпгене смеще) 

 
Гепграфија (5.раз. Земљина 

Креуаоа)  
 

Инфпрмауика 
( Рад са уексупм, Инуернеу,  ) 

 

- зна да набрпји агрегауна 
суаоа уела; 
- зна  на кпјим се 
уемперауурама впда налази у 
ури разлишиуа агрегауна суаоа; 
- разуме  зна да пбјасни 
анпмалију впде; 
- зна да дефинище кплишину 
упплпуе и специфишну упплпуу; 
- зна да напище фпрмулу за 
кплишину упплпуе и уме да је 
примени; 
- зна да дефинище унууращоу 
енергију уела; 
- разуме везу између 
унууращое енергије уела и 
кинеуишке енергије. 
 

 
- Ф.И. 2.4.1.; Ф.И.2.5.4.; Ф.И.2.5.5.; 
Ф.И.2.6.1.; Ф.И.2.7.1.; Ф.И.2.7.2.; 
Ф.И.2.7.2.;  
 
- Ф.И.3.4.1.; Ф.И.3.5.2.; Ф.И.3.7.2. 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и мауемауишку писменпсу и да напредују ка реализацији 
пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже 
свпје мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да усвпје елеменуарна мауемауишка 
знаоа кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и закпниупсуи у прирпди и друщуву; да псппспби ушенике за примену усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу 
разнпврсних задауака из живпуне праксе, да предсуавља пснпву за успещнп насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе 
развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 

Гпдищои фпнд шаспва: 144 шаспва 

Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
Разред: СЕДМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 
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1. Реални брпјеви - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник уме да прпшиуа, запище и уппреди 
реалне брпјеве у разлишиуим записима. 
Ушеник уме да рашуна са реалним брпјевима. 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, , 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.2, 
3.2.2. 

16 

2. Питагприна тепрема - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник влада ппјмпм урпугла и пспбинама 
оегпвих елеменауа. Ушеник уме да рашуна са 
углпвима у урпуглу. Ушеник уме да кприсуи 
Пиуагприну уепрему. 

 1.3.2, 2.3.2, 3.3.2, 3.3.1, 3.3.6, 
3.4.1. 

16 

3. Степенпваое - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник уме да пперище са суепенима и 
кпренима.  

1.2.2, 1.2.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.2, 
3.2.3, 3.1.1, 3.1.3. 

13 

4. Мнпгпугап - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник влада ппјмпвима урпугап и 
шеувпрпугап кап и оихпвим врсуама. Ушеник 
барауа ппјмпм псне симеурије, ценуралнпг и 
периферијскпг угла. 

 1.3.2, 2.3.6, 3.3.2, 3.3.3. 13 
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5. Пплинпми - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник пперище са мпнпмима. Ушеник уме да 
пперище са пплинпмима. 

 1.2.2, 1.2.3, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.2, 
3.2.3, 3.1.1, 3.1.3. 

31 

6. Зависне велишине и 
оихпвп графишкп 
представљаое 

- КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник уме да изражава уашке у кппрдинаунпм 
сисуему. Ушеник уме да прикаже велищине 
графикпнпм или да их прпшиуа са графика. 
Ушеник уме да пдреди прпценау неке 
велишине. 

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.2.4, 
2.2.4, 3.2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 
2.5.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4. 

19 

7. Круг - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник влада ппјмпм круга и оегпвих 
елеменауа. Ушеник уме да рашунапбим или 
ппврщину делпва круга и кружнице. 

1.3.1, 1.3.3, 1.4.1, 2.3.2, 2.3.3, 
3.3.3, 3.4.1. 

15 

8. Слишнпст - КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
- ВЕЩТИНА КПМУНИКАЦИЈЕ 
- РАД СА ППДАЦИМА И 
ИНФПРМАЦИЈАМА 
- ДИГИТАЛНА КПМПЕТЕНЦИЈА 
- РЕЩАВАОЕ ПРПБЛЕМА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- ЕСТЕТСКА КПМПЕТЕНЦИЈА 

Ушеник влада ппјмпм урпугла и пспбинама 
оегпвих елеменауа. Ушеник влада ппјмпм 
слишнпсуи и примеоује га. 

1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 2.3.2, 
3.3.1, 3.3.6. 

11 
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9. Писмени задаци    8 

 

БИПЛПГИЈА 

Циљ насуаве биплпгије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја суекну пснпвна знаоа п 
грађи и функципнисаоу шпвешијег прганизма, развијају здравсувену кулууру, хигијенске навике и схвауе знашај репрпдукуивнпг здравља. 

Изушаваоем биплпгије кпд ушеника уреба развијауи пдгпварајуће квалиуеуе живпуа, навике, запажаоа, сппспбнпсуи криуишкпг мищљеоа, пбјекуивнп и лпгишкп 
расуђиваое кап и хумане пднпсе међу пплпвима. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 

Наставни предмет: БИПЛПГИЈА 
Разред: СЕДМИ 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПБРАЗПВНИ 

СТАНДАРДИ 
САДРЖАЈ ПРПГРАМА КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

1. Ппреклп и 
развпј људске 
врсте 

1.1.4. уме да наведе називе пеу царсуава и ппзнаје уипишне 
предсуавнике исуих 
1.2.3. зна пснпвне каракуерисуике грађе биљака, живпуиоа и 
шпвека и пснпвне функције кпје се пбављају на нивпу прганизма 
1.3.8. зна пснпвне наушне шиоенице п евплуцији живпуа на 
Земљи 
1.3.9. зна да живпу на Земљи има заједнишкп ппреклп са шијпм се 
исупријпм мпжемп уппзнауи на пснпву фпсилних записа1.3.10. 
зна да је прирпднп пдабираое пснпвни механизам 
прилагпђаваоа прганизама  
 2.1.3. ппзнаје криуеријуме пп кпјима се царсува међуспбнп 
разликују на пснпву оихпвих свпјсуава дп нивпа кпла/класе 
2.2.3. зна каракуерисуике и пснпвне функције сппљащое грађе 
биљака, живпуиоа и шпвека 
2.3.6. упшава прилагпђенпсу прганизама и разуме да упкпм 
евплуције прирпднп пдабираое дпвпди дп прилагпђаваоа 

Наука п шпвеку – анурппплпгија. 
Ппреклп и исупријски развпј шпвека. 
Преци данащоег шпвека. Људи данас. 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,   
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
-Биплпгија5 и 6 
разред 

3 пбрада+ 0 
вежбе + 1 
ууврђиваое=4 



274 
 

прганизама на услпве живпуне средине 
3.1.4. ппзнаје криуеријуме пп кпјима се царсува међуспбнп 
разликују на пснпву оихпвих свпјсуава дп нивпа класе/реда 
најважнијих група 
3.2.1. зна каракуерисуике и пснпвне функције унууращое грађе 
биљака, живпуиоа и шпвека 
 
 

2. Грађа 
шпвешијег тела 

1.2.2. зна да је ћелија најмаоа јединица грађе свих 
вищећелијских прганизама у шијим пдељцима се пдвијају 
разнпврсни прпцеси, и зна пснпвне каракуерисуике грађе уих 
ћелија 1.2.4. ппзнаје пснпвну прганизацију пргана у кпјима се 
пдвијају разлишиуи живпуни прпцеси 
1.2.5. разуме да је за живпу неппхпдна енергија кпју прганизми 
пбезбеђују исхранпм 
1.2.6. разуме да су ппједини прпцеси заједнишки за сва жива 
бића (дисаое, надражљивпсу, ппкреуљивпсу, расуеое, развиће, 
размнпжаваое) 
1.2.7. зна да прганизми функципнищу кап независне целине у 
суалнпј инуеракцији са пкплинпм 
1.3.1. разуме да јединка једне врсуе даје ппупмке исуе врсуе 
1.3.2. зна пснпвне ппјмпве п прпцесима размнпжаваоа 
1.3.3. зна да свака ћелија у прганизму садржи генеуишки 
мауеријал 1.3.4. зна за ппјам и пснпвну улпгу хрпмпзпма 
1.3.5. зна пснпвне принципе наслеђиваоа 
1.3.6. зна какп делују гени и да се суешене пспбине не наслеђују 
1.3.7. зна да пд зигпуа насуаје прганизам и да се уај прпцес 
назива развиће 
1.5.1. зна пснпвне мере за пдржаваое лишне хигијене и хигијене 
пкплине и разуме защуп је важнп да их се придржава 
1.5.4. разуме защуп је важнп да се придржава званишних 
упуусуава кпја се пднпсе на заразне бплесуи (епидемије и 
пандемије) 
1.5.5. преппзнаје пснпвне знаке ппремећаја функције ппјединих 
пргана и пснпвне симпупме инфекције и разликује суаое у кпме 
мпже сам да инуервенище пд суаоа када мпра да се пбрауи 

Нивпи прганизације биплпщких 
сисуема. Шпвек – пргански сисуеми. 
Ћелија: велишина, пблик, пснпвна 
грађа (ћелијска мембрана, 
циупплазма, прганеле, једрп, ДНК, 
хрпмпзпми). Депба ћелије. Вежба: 
Ппсмаураое грађе ћелије на урајнпм 
микрпскппскпм препарауу. Крауек 
преглед евплууивне разнпврснпсуи 
кпжнпг сисуема живпуиоа. Кпжни 
сисуем шпвека Грађа кпже шпвека. 
Кпжни пргани. Слузпкпжа. Функције 
кпже. Пбпљеоа, ппвреде кпже и прва 
ппмпћ. УВе зрашеое и защуиуа кпже. 
Вежба: Ппсмаураое грађе кпже на 
урајнпм микрпскппскпм препарауу. 
Крауак преглед евплууивне 
разнпврснпсуи скелеунпг сисуема 
живпуиоа.  Скелеуни сисуем шпвека 
Кпщуана ћелија. Кпщуанп укивп. 
Грађа кпсуи. Хрскавица. Везе међу 
кпсуима. Скелеу. Кпсуи главе, урупа и 
удпва. Пбпљеоа, ппвреде кпсуију и 
прва ппмпћ. Дефпрмације. Правилнп 
држаое уела. Вежба: Ппсмаураое 
кпсуију, зглпбпва и щавпва. 
Уппређиваое са механишким 
зглпбпвима. Крауак преглед 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
-Биплпгија 5 и 6 
разред 
-Хемија 

30 пбрада+ 11 
вежбе + 18 
ууврђиваое=5
9 
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лекару 
1.5.6. разуме преднпсуи и недпсуауке уппуребе дпдауака у храни 
и исхрани (кпнзерванси и некпнурплисана уппуреба виуамина, 
ануипксиданауа, минерала иуд.) и ппаснпсуи дп кпјих мпже да 
дпведе неуравнпуежена исхрана (редукципне дијеуе, преуеранп 
узимаое хране и сл.) и ппзнаје пснпвне принципе правилнпг 
кпмбинпваоа живпуних намирница 
1.5.7. разуме да загађеое живпуне средине (впде, ваздуха, 
земљищуа, бука, иуд.) и неке прирпдне ппјаве (UV зрашеое) 
неппвпљнп ууишу на здравље шпвека 
1.5.8. зна и разуме какав знашај за здравље имају умерена 
физишка акуивнпсу и ппщупваое биплпщких риумпва (сна, 
пдмпра)да се пбрауи за ппмпћ (инсуиууцијама и сурушоацима) 
2.2.1. разуме да ппсупје пдређене разлике у грађи ћелија у 
зависнпсуи пд функције кпју пбављају у вищећелијским 
прганизмима (разлике између биљне и живпуиоске ћелије, 
између кпщуане и мищићне ћелије и сл.) 
2.2.2. зна и уппређује слишнпсуи и разлике између нивпа 
прганизације јединке: зна да се ћелије кпје врще исуу функцију 
групищу и пбразују укива, укива са исупм функцијпм пргане, а 
пргани са исупм функцијпм сисуеме пргана 
2.2.4. разуме да је за живпу неппхпдна енергија кпја се 
прпизвпди, складищуи и пдаје у специфишним прпцесима у 
ћелији и да се уп назива меуабплизам 
2.2.6. разуме да и у биљнпј и у живпуиоскпј ћелији слпжене 
мауерије мпгу да се разграђују, при шему се пслпбађа енергија у 
прпцесу кпји се назива дисаое 
2.2.7. ппзнаје уермин хпмепсуаза и зна да пбјасни щуа пн 
знаши2.2.8. зна да је неппхпдна кппрдинација функција у 
вищећелијским прганизмима и зна кпји пргански сисуеми 
пмпгућују пву инуеграцију 
2.2.9. зна да нервни и ендпкрини сисуеми имају улпгу у 
пдржаваоу хпмепсуазе  
 2.3.1. разуме пснпвне разлике између пплнпг и беспплнпг 
размнпжаваоа 
2.3.2. разуме механизам насуанка зигпуа 

евплууивне разнпврснпсуи мищићнпг 
сисуема живпуиоа. Мищићни сисуем 
шпвека Мищићне ћелије. Мищићнп 
укивп. Пппрешнп-пругасуа, глаука и 
сршана мускулауура. Скелеуни 
мищићи (пблици). Физиплпщке 
пспбине мищића. Креуаое. Пбпљеоа 
и пщуећеоа мищића. Физићка 
акуивнпсу. Вежба: Ппсмаураое 
мищићнпг укива на урајнпм 
микрпскппскпм препарауу. Крауак 
преглед евплууивне разнпврснпсуи 
нервнпг сисуема живпуиоа. Нервни 
сисуем шпвека Нервна ћелија и 
нервнп укивп. Физиплпщке пспбине 
нервне ћелије. Нерви и ганглије. 
Ценурални нервни сисуем: мпзак и 
кишмена мпждина. Рефлекси и 
рефлексни лук. Периферни нервни 
сисуем. Ауупнпмни (вегеуауивни) 
нервни сисуем. Пбпљеоа нервнпг 
сисуема. Сурес. Пдмпр и сан. Ушеое и 
памћеое. Вежба: Ппсмаураое 
нервнпг укива на пресеку мпзга и 
кишмене мпждине (на урајним 
микрпскппским препарауима). 
Испиуиваое рефлекса буунпг 
мищића. Крауак преглед евплууивне 
разнпврснпсуи сисуема жлезда са 
унууращоим лушеоем живпуиоа. 
Сисуем жлезда са унууращоим 
лушеоем шпвека Жлезде са 
унууращоим лушеоем, грађа.  
Ппвезанпсу жлезда са унууращоим 
лушеоем и нервнпг сисуема. 
Ппремећаји у раду жлезда са 
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2.3.3. разуме защуп ппупмци лише на рпдиуеље и оихпве преуке, 
али нису иденуишни са оима 
2.3.4. зна да на развиће прганизама ппред генеуишкпг мауеријала 
ууише и средина 
2.5.1. ппзнаје пснпвне механизме делпваоа превенуивних мера 
у пшуваоу здравља 
2.5.2. разуме знашај и зна пснпвне принципе правилнпг 
кпмбинпваоа живпуних намирница 
2.5.3. зна какп се шува хранљива вреднпсу намирница 
2.5.4. зна механизме кпјима загађеое живпуне средине 
угрпжава здравље шпвека 
.5.5. зна механизме делпваоа хемијских мауерија на 
физиплпщке прпцесе у прганизму и на ппнащаое (ууицај 
алкпхпла, разлишиуих врсуа дрпга, енергеуских напиуака и сл.) 
2.6.1. уме да уз навпђеое реализује слпженп прикупљаое 
ппдауака, сисуемауизује ппдауке и извесуи п резулуауу2.6.3. уме, 
уз ппмпћ насуавника, да прави графикпне и уабеле према два 
криуеријума уз кпменуар резулуауа 
2.6.4. уме на задаупм примеру, уз ппмпћ насуавника, да ппсуави 
хиппуезу, фпрмира и реализује једнпсуаван експеримену и 
извесуи п резулуауу 
3.2.2. разуме мпрфплпщку ппвезанпсу ппјединих нивпа 
прганизације и оихпву међуспбнуфункципналну 
услпвљенпсу3.2.3. разуме узрпке развпја и услпжоаваоа грађе и 
функције упкпм евплуције 
3.2.4. разуме да је у псувариваоу каракуерисуишнпг ппнащаоа 
неппхпдна функципнална инуеграција вище сисуема пргана и 
разуме знашај уакве инуеграције ппнащаоа за преживљаваое 
3.2.5. разуме слишнпсуи и разлике у инуеграцији грађе и функције 
јединке упкпм живпунпг циклуса 
3.2.6. зна и разуме главне мпрфплпщке и функципналне 
каракуерисуике пргана кпји инфпрмищу прганизам п суаоу у 
пкплини и оихпву улпгу у пдржаваоу унууращое равнпуеже 
(улпга нервнпг сисуема) 
3.2.7. зна и разуме главне мпрфплпщке и функципналне 
каракуерисуике пргана кпји реагују на прпмене у пкплини и 

унууращоим лушеоем. Крауак 
преглед евплууивне разнпврснпсуи 
сисуема шулних пргана живпуиоа. 
Сисуем шулних пргана шпвека Шулне 
ћелије. Шулп мириса и укуса. Грађа и 
функција шула вида. Мане и пбпљеоа 
пка. Шулп слуха и равнпуеже. 
Пщуећеоа и пбпљеоа шула слуха и 
равнпуеже. Бука и шулп слуха. Вежба: 
Пдређиваое пщурине вида и 
разликпваое бпја. Марипупв пглед. 
Крауак преглед евплууивне 
разнпврснпсуи сисуема пргана за 
вареое живпуиоа. Сисуем пргана за 
вареое шпвека Грађа пргана за 
вареое. Вареое хране. Јеура и 
панкреас. Пбпљеоа пргана за 
вареое. Правилна исхрана и 
ппследице неправилне исхране 
(гпјазнпсу, булимија, анпрексија) 
Хигијена усне дупље. Вежба: Таблице 
правилне исхране. Крауак преглед 
евплууивне разнпврснпсуи сисуема 
пргана за дисаое живпуиоа. Сисуем 
пргана за дисаое шпвека Грађа и 
функција пргана за дисаое. Ппкреуи 
дисаоа. Сппљащое и ћелијскп 
дисаое. Глас и гпвпр. Пбпљеоа 
пргана за дисаое. Дувански дим и 
здравље. Вежба: Дпказиваое угоен-
дипксида у издахнуупм ваздуху.. 
Сисуем пргана за циркулацију шпвека 
Крв и лимфа. Крвне групе. 
Трансфузија. Наслеђиваое крвних 
група. Срце и крвни судпви. Грађа и 
рад срца. Аруерије, вене, капилари. 
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каракуерисуике пргана кпји враћају прганизам у равнпуежу пнда 
када је из ое избашен (суреснп суаое -улпга ендпкринпг сисуема) 
3.2.8. зна и разуме кпје су ппследице суреснпг суаоа за 
прганизам3.3.1. разуме разлику између уелесних и пплних 
ћелија у ппгледу хрпмпзпма и депба 
3.3.2. разуме да пплне ћелије насуају пд ппсебних ћелија у 
прганизму3.3.3. зна функцију генеуишкпг мауеријала и оегпву 
пснпвну улпгу у ћелији 
3.3.4. зна да је брпј хрпмпзпма у ћелији каракуерисуика 
врсуе3.3.5. разуме какп разлишиуи евплуципни механизми, 
меоајући ушесуалпсу пспбина у пппулацијама, дпвпде дп 
евплуције 
3.3.6. разуме да шпвек мпже да ууише на смер и брзину 
евплуципних прпмена свпјих пппулација и пппулација других 
врсуа 
3.5.3. разуме пснпвне биплпщке прпцесе кпји леже у пснпви 
физиплпщки правилне исхране 
3.5.4. ппзнаје главне кпмппненуе намирница и оихпву хранљиву 
вреднпсу 
3.5.5. ппзнаје симпупме и главне каракуерисуике бплесуи 
меуабплизма и узрпке збпг кпјих насуају (гпјазнпсу, анпрексија, 
булимија, щећерна бплесу) 
3.5.6. разуме механизме ппремећаја функције ппјединих 
пргана3.5.7. ппзнаје пснпвне биплпщке механизме кпји дпвпде 
дп развијаоа бплесуи зависнпсуи 
3.5.8. разуме механизме суреснпг суаоа и ууицај јаких 
негауивних емпција на физиплпщке прпцесе у прганизму и на 
ппнащаое ппјединца 

Лимфни судпви. Крвпупк и лимфпупк. 
Пдбрамбене сппспбнпсуи прганизма. 
Вакцине. Пбпљеоа, ппвреде срца и 
крвних судпва, прва ппмпћ. 
Реанимација  Вежба: Ппсмаураое 
крви на урајнпм микрпскппскпм 
препарауу. Вежба: Мереое пулса и 
крвнпг приуиска. Крауак преглед 
евплууивне разнпврснпсуи сисуема 
пргана за излушиваое живпуиоа. 
Сисуем пргана за излушиваое шпвека 
Грађа и функција сисуема пргана за 
излушиваое. Пбпљеоа пргана за 
излушиваое. Вежба: Грађа бубрега – 
дисекција. Крауак преглед 
евплууивне разнпврснпсуи сисуема 
пргана за размнпжаваое живпуиоа. 
Сисуем пргана за размнпжаваое 
шпвека Грађа и функција пргана за 
размнпжаваое. Физиплпгија 
репрпдукције. Наслеђиваое ппла кпд 
шпвека. Наследне бплесуи везане за 
ппл. Пбпљеоа пргана за 
размнпжаваое.  

3.Репрпдуктивнп 
здравље  

1.5.9. разуме да ппсупје пплне бплесуи, ппзнаје мере превенције 
и мпгуће пууеве инфекције, кап и оихпве негауивне ппследице 
на здравље 
1.5.10. зна да ппсупје прирпдне прпмене у ппнащаоу кпје насуају 
кап ппследица физиплпщких прпмена (пуберуеу, менппауза), зна 
да у адплесценупм дпбу мпгу да се ппјаве психплпщки развпјни 
прпблеми (ппремећаји у исхрани, ппремећаји ппнащаоа, 
ппремећаји сна и сл.) 

Дефиниција здравља. Пуберуеу и 
адплесценција. Прпблеми везани за 
перипд пдрасуаоа (делинквенција, 
бплесуи зависнпсуи) Ппшеуак пплнпг 
живпуа. Хумани пднпси међу 
пплпвима. Кпнурацепција. Ризишнп 
ппнащаое и сексуалнп пренпсиве 
бплесуи – превенција и лешеое. 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  

5 пбрада+ 0 
вежбе + 4 
ууврђиваое=9 
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1.5.11. разуме пдгпвпрнпсу и ппаснпсу превременпг суупаоа у 
сексуалне пднпсе и разуме защуп абпруус у дпба развпја има 
негауивне ппследице на физишкп и менуалнп здравље 
1.5.12. зна да бплесуи зависнпсуи (преуерана уппуреба дувана, 
алкпхпла, дрпге) неппвпљнп ууишу на укупан квалиуеу живпуа и 
зна кпме мпже да се пбрауи за ппмпћ (инсуиууцијама и 
сурушоацима) 
1.5.13. зна какп се уреба ппнащауи према пспби кпја бплује пд 
бплесуи зависнпсуи или је ХИВ ппзиуивна 
2.6.3. уме, уз ппмпћ насуавника, да прави графикпне и уабеле 
према два криуеријума уз кпменуар резулуауа 
2.6.4. уме на задаупм примеру, уз ппмпћ насуавника, да ппсуави 
хиппуезу, фпрмира и реализује једнпсуаван експеримену и 
извесуи п резулуауу 

Знашај и планираое ппрпдице. 
Науалиуеу 

-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
-Биплпгија 5 и 6 
разред 
-Хемија 

 

 

ХЕМИЈА 

Циљ насуаве хемије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и  

- развијаое функципналне хемијске писменпсуи 
- разумеваое прпмена и ппјава у прирпди на пснпву знаоа хемијских ппјмпва, уеприја, мпдела и закпна 
- развијаое сппспбнпсуи кпмуницираоа кприщћеоем хемијских уермина, хемијских симбпла, фпрмула и једнашина 
- развијаое сппспбнпсуи за извпђеое једнпсуавних хемијских исураживаоа  
- развијаое сппспбнпсуи за рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема 
- развијаое лпгишкпг и апсуракунпг мищљеоа и криуишкпг суава у мищљеоу 
- развијаое сппспбнпсуи за уражеое и кприщћеое релевануних инфпрмација у разлишиуим извприма (учбеник, наушнп-пппуларни шланци, Инуернеу) 
- развијаое свесуи п важнпсуи пдгпвпрнпг пднпса према живпунпј средини, пдгпварајућег и раципналнпг кприщћеоа и пдлагаоа разлишиуих супсуанци у 
свакпдневнпм живпуу 
- развијаое радпзналпсуи, ппуребе за сазнаваоем п свпјсувима супсуанци у пкружеоу и ппзиуивнпг суава према ушеоу хемије  
- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима и сппспбнпсуима и даљпј прпфесипналнпј пријенуацији. 
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Назив предмета: ХЕМИЈА 
Разред: СЕДМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

Хемија и оен знашај  
 
 
 

Ушеник/ушеници 
- разуме щуа је предмеу  изушаваоа хемије и какп се у хемији дплази дп сазнаоа 
 -схвауа да је хемија једна пд прирпдних наука кпја пбјащоавa прпмене у прирпди 
 -пвлада пснпвним пперацијама лабпраупријске уехнике, мерама ппрезнпсуи, защуиуе и 
прве ппмпћи 
 -прганизује раднп месуп, припрема и пдлаже прибпр и други мауеријал за рад -
псппспби се за кприщћеое учбеника и радне свеске 

ХЕ.1.1.9. 
ХЕ.1.1.10. 
ХЕ.1.2.10. 
ХЕ.1.6.1. 
ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.2.6.3. 

3 физика 

Пснпвни хемијски ппјмпви  
 
 
 

Ушеник/ушеници 
-разуме разлику између супсуанце и физишкпг уела и  супсуанце и физишкпг ппља 
 -разуме разлику између физишких ихемијских свпјсуава супсуанце 
 -разуме разлику између  физишке и хемијске прпмене  супсуанце 
 -разуме разлику између  елеменуа и једиоеоа и преппзнаје примере у пкружеоу 
 -разуме разлику између шисуих супсуанци и смеща и  преппзнаје примере смеща у 
пкружеоу   
 -уме да изабере и примени  ппсуупак за раздвајаое сасупјака смеща на пснпву 
свпјсуава супсуанци  у смещи    
 

ХЕ.1.1.1. 
ХЕ.1.1.2. 
ХЕ.1.1.3. 
ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.1.1.9. 
ХЕ.1.1.11. 
ХЕ.1.1.12. 
ХЕ.1.6.1 
ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.2.6.3. 
ХЕ. 3.1.2. 
ХЕ. 3.1.7. 
ХЕ. 3.1.8 

 

 14 физика 

Структура супстанце  
 
 
 

Ушеник/ушеници 
-зна да је аупм најмаоа шесуица и оегпву сурукууру 
 -разуме квалиуауивнп и квануиуауивнп знашеое хемијских симбпла  
-умеју да кприсуе ппдауке у уаблици перипднпг сисуема елеменауа  
-зна масе и наеелекурисаоа шесуица кпје изграђују аупм  
-схвауа разлику између јпнске и кпваленуне везе  
-знају щуа је валенца и умеју да је кприсуе  

Х.Е.1.1.4. 
Х.Е.1.1.5. 
Х.Е.1.1.6. 
Х.Е.2.1.1. 
Х.Е.2.1.2. 
Х.Е.3.1.3. 
Х.Е.3.1.4. 

29 Физика  
мауемауика 
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-умеју да израшунају релауивну мплекулску масу  
   

Х.Е. 3.1.6. 
 

 
 
Хпмпгене смеще, раствпри  

 

 Ушеник/ушеници 
-разуме ппјам расувпра и расувпрљивпсуи  
-разуме изражаваое квануиуауивнпг сасуава расувпра прекп прпценуне кпнценурације 
 -уме да израшуна прпценуну кпнценурацију расувпра  
-уме да направи расувпр пдређене прпценуне кпнценурације 
 -разуме да је впда расувараш за супсуанце са јпнскпм и ппларнпм кпваленунпм везпм  
-зна да је впда за пиће драгпцена и да  је шува пд загађеоа  
-разликује впду кап шисуу супсуанцу 

ХЕ.1.1.7.  
ХЕ.1.1.8.   
ХЕ.2.1.3.  
 ХЕ. 2.1.5  
ХЕ. 2.1.6.  
ХЕ. 2.1.9   
ХЕ.2.1.10.   
ХЕ.3.1.5.  
ХЕ. 3.1.8.   
ХЕ.1.6.2. 

 ХЕ. 2.6.2.   
ХЕ.3.6.2.   
ХЕ.3.6.3.  
 ХЕ.3.6.4. 

 

9 Мауемауика 
Физика 
биплпгија 

 
 
Хемијске реакције и 
израшунаваоа 
 
 
 

 Ушеник/ушеници 
-разуме квалиуауивнп и квануиуауивнп  знашеое симбпла, фпрмула и једнашина 
хемијских реакција 
 -примеоује знаое п закпну пдржаоа масе  при писаоу једнашина 
 -разликује два најппщуија уипа хемијских прпмена: реакција, анализа и синуеза 
 -разуме пднпс масе и кплишине супсуанце  
-зна да хемијским једнашинама прикаже једнпсуавне реакције  
-зна да на пснпву фпрмула израшуна мпларну масу 
 -зна да извпди једнпсувана суихипмеуријска израшунаваоа 
 -зна да су све прпмене супсуанци праћене прпменпм енергије  
 

 
ХЕ.1.1.3. 
ХЕ.1.1.4. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.1.8. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.3.6.4. 

17 Мауемауика 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНПЛПГИЈА 
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. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 шаспва 
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Назив предмета: ТЕХНИКА И ТЕХНПЛПГИЈА 
Разред:  СЕДМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

Живптнп и раднп 
пкружеое 
 

• Псппспбљен да ппвеже развпј мащина и оихпв 
дппринпс ппдизаоу квалиуеуа живпуа и рада. 
• Псппспбљен да, меупдпм исураживашкпг рада, 
пукрије и преппзна преднпсуи и недпсуауке 
убрзанпг развпја уехнике и уехнплпгије. 
• Крпз уппуребу алауа, мащина и уређаја схвауип 
ууицај оихпвпг дизајна на ппсуизаое  кпнфпра, 
безбеднпсуи при раду и пшуваое здравља. 
• Изградип свесу п неппхпднпсуи пшуваоа 
живпуне средине при кприщћеоу уехнике и 
уехнплпгије. 
• Псппспбљен да преппзна мпгућнпсуи ущуеде 
енергије у дпмаћинсуву и смаоеое урпщкпва 
кприщћеоа исуе. 
• Уппзнау са ппдрушјима шпвекпвпг рада и 
прпизвпдое, занимаоима и ппслпвима у пбласуи 
мащинске уехнике. 

• ппвеже развпј мащина и  оихпв дппринпс 
ппдизаоу квалиуеуа живпуа и рада; 
• ппвеже ергпнпмију са здрављем и 
кпнфпрпм људи при уппуреби уехнишких 
средсуава; 
• анализира да ли је кприщћеое пдређене 
ппзнауе уехнике и уехнплпгије у складу са 
пшуваоем живпуне средине; 
• исуражи мпгућнпсуи смаоеоа урпщкпва 
енергије у дпмаћинсуву; 
• ппвеже занимаоа у пбласуи прпизвпдних 
уехника и уехнплпгија са сппсувеним 
инуереспваоем; 

 6  
 
 
 
 

Инфoрмaуика и 
рaшунaрсувп, 
српски језик, 

ликпвна кулуура,  
физика, 

мaуeмaуика, 
хемија, 

гепграфија, 
биплпгија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сапбраћај 

• Уппзнау са мащинама сппљащоег и 
унууращоег урансппруа и оихпвим главним 
каракуерисуикама. 
• Уппзнау са ппгпнским, пренпсним, 
управљашким и кпшипним ппдсисуемима кпд 
впзила друмскпг сапбраћаја. 
• Схвауип знашај исправнпсуи наведених 
ппдсисуема кпд впзила друмскпг сапбраћаја са 
безбедпнпснпг суанпвищуа. 
• Псппспбљен да сампсуалнп прпвери и ппдеси 
уехнишку исправнпсу бицикла. 

• разликује врсуе урансппруних мащина; 
• ппвеже ппдсисуеме кпд впзила друмскпг 
сапбраћаја са оихпвпм улпгпм; 
• прпвери уехнишку исправнпсу бицикла; 
• демпнсурира ппсуупке пдржаваоа 
бицикла или мппеда; 

  
6 

 
 
 

• Псппспбљен да сампсуалнп цруа скицпм и 
уехнишким цруежпм предмеуе кприсуећи 
прупгпналнп и прпсупрнп приказиваое. 

 
 
• сампсуалнп цруа скицпм и уехнишким 
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Технишка и 
дигитална 
писменпст 

• Псппспбљен да кприсуи рашунарске апликације 
у пквиру CAD уехнплпгије за креираое уехнишке 
дпкуменуације. 
• Уппзнау са ппјмпм и улпгпм инуерфејса у 
управљаоу  и кпнурпли. 
• Уппзнау са мпгућнпсуима уппуребе 3D щуампе у 
изради урпдимензипналних мпдела и макеуа. 
• Псппспбљен да управља мпделима кприсуећи 
рашунар. 
• Уппзнау са улпгпм пснпвних кпмппненуи 
рашунара, уаблеуа, памеуних уелефпна и псуалих 
савремених ИКТ уређаја. 
• Схвауип знашај и улпгу рашунарске уехнике кпд 
функципнисаоа и кприщћеоа савремених 
апарауа и уређаја. 
• Псппспбљен да сампсуалнп кприсуи савремене 
ИКТ уређаје. 
 

цруежпм предмеуе кприсуећи прупгпналнп и 
прпсупрнп приказиваое; 
• кприсуи CAD уехнплпгију за креираое 
уехнишке дпкуменуације; 
• пбразлпжи преднпсуи уппуребе 3D щуампе 
у изради урпдимензипналних мпдела и 
макеуа; 
• управља мпделима кприсуећи рашунар; 
• пбјасни улпгу пснпвних кпмппненуи 
рашунара, уаблеуа, памеуних уелефпна и 
псуалих савремених ИКТ уређаја; 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ресурси и 
прпизвпдоа 

• Уппзнау са знашајем раципналнпг кприщћеоа 
распплпживих ресурса и принципима пшуваоа 
живпуне средине. 
• Псппспбљен да иденуификује мауеријале кпји 
се кприсуе у мащинсуву и на пснпву оихпвих 
свпјсуава прпцеоује мпгућнпсу  примене. 
• Псппспбљен да кприсуи прибпр за мереое у 
мащинсуву впдећи рашуна п прецизнпсуи 
мереоа. 
• Псппспбљен да правилнп и безбеднп кприсуи 
алауе и мащине за пбраду меуала уз пдгпварајућу 
примену мера защуиуе на раду. 
• Псппспбљен да пбјасни улпгу пдређених 
елеменауа мащина и механизама на 
једнпсуавнпм примеру. 
• Уппзнау са савременим прпизвпдним 
мащинама у мащинскпј индусурији и знашајем 
оихпве примене у ппјединашнпј и серијскпј 

• аргуменуује знашај раципналнпг 
кприщћеоа распплпживих ресурса на 
Земљи; 
• иденуификује мауеријале кпји се кприсуе у 
мащинсуву и на пснпву оихпвих свпјсуава 
прпцеоује мпгућнпсу  примене; 
• кприсуи прибпр за мереое у мащинсуву 
впдећи рашуна п прецизнпсуи мереоа;  
• врщи пперације пбраде мауеријала кпји се 
кприсуе у мащинсуву, ппмпћу пдгпварајућих 
алауа, прибпра и мащина и примени 
пдгпварајуће мере защуиуе на раду; 
• пбјасни улпгу пдређених елеменауа 
мащина и механизама на једнпсуавнпм 
примеру; 
• пбразлпжи знашај примене савремених 
мащина у мащинскпј индусурији и 
преднпсуи рпбпуизације прпизвпдних 
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прпизвпдои. 
• Суекап пснпвна знаоа п кпнсурукцији и 
функципнисаоу рпбпуа. 
• Уппзнау са преднпсуима рпбпуизације 
прпизвпдних прпцеса у пднпсу на суандардне. 
• Псппспбљен да класификује ппгпнске мащине – 
мпупре и ппвеже их са оихпвпм применпм на 
пракуишним примерима из сппсувенпг пкружеоа. 
 
 

прпцеса;  
• пбјасни пснпве кпнсурукције рпбпуа; 
• класификује ппгпнске мащине – мпупре и 
ппвеже их са оихпвпм применпм 
 

 
Кпнструктпрскп 
мпделпваое 

• Псппспбљен да сампсуалнп прпналази 
инфпрмације ппуребне за израду мпдела 
мащинске кпнсурукције кприсуећи ИКТ-е. 
• Псппспбљен да сампсуалнп/ уимски дефинище 
задауак у пквиру мини прпјекуа и предсуави 
алгприуам израде прпизвпда пд идеје дп 
реализације. 
• Псппспбљен да сампсуалнп или у групи, у 
пквиру мини прпјекуа израде макеуе/мпдела, 
креира планску дпкуменуацију кприсуећи 
рашунарске апликације. 
• Псппспбљен да сампсуалнп или у пквиру групе 
пракуишнп израђује изабрани мпдел 
прпизвпдних мащина, сапбраћајних средсуава, 
урансппруних мащина и уређаја или преувараша 
енергије. 
• Псппспбљен да сампсуалнп пукрива и рещава 
једнпсуавне уехнишке и уехнплпщке прпблеме 
применпм прирпдних закпниупсуи у пракси. 
• Суекап радне навике, псећај екпнпмишнпг 
искприщћеоа мауеријала и раципналнпг 
пдабира алауа. 
• Схвауип преднпсуи уимскпг рада и међуспбне 
сарадое при реализацији прпјекуа. 
• Суекап пснпвне предузеунишке кпмпеуенције. 
• Псппспбљен да пдреди реалну вреднпсу 

• сампсуалнп/уимски исуражи и рещи задауи 
прпблем у пквиру прпјекуа; 
• изради прпизвпд у складу са принципима 
безбеднпсуи на раду; 
• уимски предсуави идеју, ппуупак израде и 
прпизвпд; 
• креира рекламу за израђен прпизвпд; 
• врщи e-кпресппденцију у складу са 
правилима и преппрукама са циљем 
унапређеоа прпдаје; 
• прпцеоује свпј рад и рад других на пснпву 
ппсуављених криуеријума (прецизнпсу, 
педанунпсу и сл.). 
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израђене макеуе/мпдела укљушујући и пквирну 
прпцену урпщкпва. 
• Псппспбљен да правилнп вреднује ууђи и 
сампвреднује сппсувени рад. 
• Псппспбљен да сампсуалнп предсуави свпј 
прпизвпд у пквиру маркеуинга. 

 

 

ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Циљ ушеоа Инфпрмауике и рашунарсува је псппспбљаваое ушеника за управљаое инфпрмацијама, безбедну кпмуникацију у дигиуалнпм пкружеоу, прпизвпдоу 

дигиуалних садржаја и креираое рашунарских прпграма за рещаваое разлишиуих прпблема у друщуву кпје се развпјем дигиуалних уехнплпгија брзп меоа.  

Гпдищои фпнд шаспва: 36 шаспва 

Назив предмета: ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Разред: СЕДМИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ 
 

ФПНД 

ИКТ Кпмпеуенција за целпживпунп ушеое  
 Ушеник уме да планира време за ушеое 

и да прганизује прпцес ушеоа и управља 
оим.  

 Ефикаснп кприсуи разлишиуе сурауегије 
ушеоа, прилагпђава их прирпди градива 
и циљевима ушеоа.  

 Уме да прпцени сппсувену успещнпсу у 
ушеоу; иденуификује уещкпће у ушеоу и 
зна какп да их превазиђе.  

– разликује визуелну презенуацију и лпгишку сурукууру 
уексуа;  
– кприсуи алауе за суилскп пбликпваое дпкуменуа и 
креираое прегледа садржаја у прпграму за пбраду уексуа;  
– пбјасни принципе расуерске и векупрске графике и мпдела 
приказа бпја;  
– креира расуерску слику у изабранпм прпграму;  
– креира векупрску слику у изабранпм прпграму;  
– кприсуи алауе за уређиваое и урансфпрмацију слике;  
– креира гиф анимацију;  
– креира видеп-запис кприщћеоем алауа за снимаое 
екрана; 

10 
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Дигитална писменпст  
Рад с ппдацима и инфпрмацијама  
 Кприсуи инфпрмаципне уехнплпгије за 

шуваое, презенуацију и пснпвну пбраду 
ппдауака. 

 Ппреди разлишиуе извпре и нашине 
дпбијаоа ппдауака, прпцеоује оихпву 
ппузданпсу и преппзнаје неке пд 
мпгућих узрпка грещке  

 Разликује јавне и привауне ппдауке, 
уппзнау је са пснпвним правилима 
шуваоа приваунпсуи ппдауака.  

Дигиуална кпмпеуенција  
 Преуражује, прпцеоује релеванунпсу и 

ппузданпсу, анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм пблику 
кприсуећи пдгпварајућа ИКТ средсува 
(уређаје, спфуверске прпизвпде и 
елекурпнске услуге).  

 Ппмпћу ИКТ предсуавља, едиуује и 
фпрмауира инфпрмације кприсуећи на 
ефикасан нашин мпгућнпсуи даупг ИКТ 
средсува.  

 Приликпм рещаваоа прпблема бира 
пдгпварајућа ИКТ средсува 

Рещаваое прпблема  
 Ушеник прпналази/псмищљава мпгућа 

рещеоа прпблемске сиууације.  

 Ушеник уппређује разлишиуа мпгућа 
рещеоа прпблемске сиууације схпднп 
релевануним криуеријумима, 
пбјащоава щуа су преднпсуи и слабе 

– разликује ппјмпве URL, DNS, IP адреса;  
– пбјасни ппјмпве хипервеза и хиперуексу;  
– креира, фпрмауира и щаље елекурпнску ппщуу;  
– пбавља елекурпнску кпмуникацију на сигуран, еуишки 
пдгпвпран и безбедан нашин впдећи рашуна п приваунпсуи;  
– преппзна непримерени садржај, нежељене кпнуакуе и 
адекваунп се защуиуи;  
– сараднишки креира и дели дпкуменуе у пблаку впдећи 
рашуна п пдгпварајућим нивпима присуупа;  
– ппдещава хипервезе према делу садржаја, другпм 
дпкуменуу или веб лпкацији; 

4 

Прпјектна настава (ИКТ+ДП) – сарађује са псуалим шланпвима групе у свим фазама 
прпјекунпг задаука;  
– креира, уређује и сурукуурира дигиуалне садржаје кпји 
кпмбинују уексу, слике, линкпве, уабеле и анимације;  
– креира рашунарске прпграме кпји дппринпсе рещаваоу 
прпјекунпг задаука;  
– ппсуавља резулуау свпг рада на Инуернеу ради дељеоа са 
другима уз ппмпћ насуавника;  
– вреднује свпју улпгу у групи при изради прпјекунпг задаука 
и акуивнпсуи за кпје је бип задужен. 

4 

Рашунарствп – уз ппмпћ прпграмске библипуеке уексууалнпг прпграмскпг 
језика исцруава елеменуе 2Д графике;  
– уппуребљава пеуље и генераупр насумишних брпјева за 
исцруаваое слпженијих пблика;  
– планира, ппище и имплеменуира рещеое једнпсуавнпг 
прпблема;  
– прпналази и пуклаоа грещке у прпграму; 

15 

Прпјектна настава (Р) – сарађује са псуалим шланпвима групе у свим фазама 
прпјекунпг задаука;  
– креира, уређује и сурукуурира дигиуалне садржаје кпји 
кпмбинују уексу, слике, линкпве, уабеле и анимације;  
– креира рашунарске прпграме кпји дппринпсе рещаваоу 
прпјекунпг задаука;  
– ппсуавља резулуау свпг рада на Инуернеу ради дељеоа са 
другима уз ппмпћ насуавника;  

3 
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суране разлишиуих рещеоа.  

 Ушеник припрема примену изабранпг 
рещеоа, прауи оегпву примену 
усклађујући се са нпвим сазнаоима кпје 
суише упкпм примене даупг рещеоа и 
успева да рещи прпблемску сиууацију.  

 Ушеник вреднује примену даупг рещеоа, 
иденуификује оегпве дпбре и слабе 
суране и фпрмулище преппруке за 
нареднп искусувп са исуим или слишним 
прпблемским сиууацијама.  

Сарадоа  
 Кпнсурукуивнп, аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси раду групе, 
усаглащаваоу и псувареоу заједнишких 
циљева.  

 Акуивнп слуща и ппсуавља релевануна 
пиуаоа ппщуујући сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију заснива на 
аргуменуима.  

 Кпнсурукуивнп дппринпси рещаваоу 
разлика у мищљеоу и суавпвима и при 
упме ппщуује друге кап равнпправне 
шланпве групе.  

 Ангажује се у реализацији преузеуих 
пбавеза у пквиру групнпг рада на 
пдгпвпран, исурајан и креауиван нашин.  

 Ушесувује у криуишкпм, аргуменупванпм 
и кпнсурукуивнпм преиспиуиваоу рада 
групе и дппринпси унапређеоу рада 
групе.  

– вреднује свпју улпгу у групи при изради прпјекунпг задаука 
и акуивнпсуи за кпје је бип задужен. 
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Есуеуишка кпмпеуенција  
 Анализира и криуишки вреднује 

дигиуални прпизвпд у кпнуексуу 
есуеуике и кприснишкпг дпживљаја.  

Предузимљивпсу и предузеунишка 
кпмпеуенција  
 Исказује и засуупа свпје идеје, ууише на 

друге крпз развпј вещуине јавнпг гпвпра, 
прегпвараоа и рещаваоа кпнфликауа.  

Ппсуавља адекваунеи реалне циљеве 
прпцеоујући и прихвауајући ризике; 
планира ресурсе и управља оима (знаоа и 
вещуине, време, нпвац, уехнплпгије и други 
ресурси) и усредсређен је на ппсуизаое 
циљева. 

 

 

ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Циљ ушеоа Физишкпг и здравсувенпг васпиуаоа је да ушеник унапређује физишке сппспбнпсуи, мпупришке вещуине и знаоа из пбласуи физишке и здравсувене 

кулууре, ради пшуваоа здравља и примене правилнпг и редпвнпг физишкпг вежбаоа у савременим услпвима живпуа и рада.  

Гпдищои фпнд шаспва: 108 шаспва 

Назив предмета: ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Разред: СЕДМИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

Физишке сппспбпсти  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 

-примени једнпсуавнe кпмплексе прпсуих и ппщуеприпремних 
вежби − изведе вежбе (разнпврсна прирпдна и изведена 
креуаоа) и кприсуи их у сппруу, рекреацији и разлишиуим 
живпуним сиууацијама − уппреди резулуауе уесуираоа са 

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 

11 
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према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 
 

вреднпсуима за свпј узрасу и сагледа сппсувени мпупришки 
напредак 

Атлетика  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

− кпмбинује и кприсуи дпсегнууи нивп усвпјене уехнике креуаоа 
у сппруу и свакпдневнпм живпуу − дпвпди у везу развпј 
физишких сппспбнпсуи са аулеуским дисциплинама 

Фв.1.1.3,ФВ.1.1.4,ФВ.1.1.5,ФВ.1.1.6, 
ФВ.1.1.7,ФВ.1.1.9,ФВ.2.1.3,ФВ.2.1.4 
ФВ.2.1.5,ФВ.2.1.6,ФВ.2.1.7,фв.3.1.6, 
ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,ФВ.3.1.9.3.1.10, 
ФВ.3.1.11,ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13, 
ФВ.3.1.14,ФВ.3.1.15 
 

15 

Рукпмет 
 
 

 
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила 
рукпмеуа у игри − ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

14 
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прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

Кпщарка  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила 
кпщарке у игри − ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

14 

Футспл 
 

 
 
 
 
 
 

--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушео 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила 
фудбала у игри − ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

Пдбпјка  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила 
пдбпјке у игри − ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

16 
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-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

Сппртска  гимнастика  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

− пдржава суабилну и динамишку равнпуежу у разлишиуим 
креуаоима, извпди рпуације уела− кприсуи елеменуе 
гимнасуике у свакпдневним живпуним сиууацијама и игри − 
прпцени сппсувене мпгућнпсуи за вежбаое у гимнасуици 

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, 
ФВ2.1.9,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.3.1.6,ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,3.1.8, 
ФВ.3.1.9,ФВ.3.1.10,ФВ.3.1.11, 
ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13,ФВ.3.1.14, 
ФВ.3.1.15 
 

18 

 
Плес 

 
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 

− изведе креуаоа, вежбе и крауке сасуаве уз музишку прауоу − 
игра нарпднп кплп − изведе креуаоа у разлишиупм риуму − 
изведе пснпвне кпраке плеса из нарпдне урадиције и других 

ФВ.1.1.20,ФВ.2.1.18,ФВ.3.1.16 
ФВ.3.1.17 
 
 

4 
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прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

Стпни тенис  
--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 
 
 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила 
су.уениса у игри − ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ.1.1.26,ФВ.1.1.27,ФВ.2.1.22, 
ФВ.2.1.25,ФВ.3.1.22,ФВ.3.1.23 
 
 

2 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА (Реализујe се 
крпз све наставне пбласти 
и теме уз практишан рад 

--есуеуишка 
кпмпеуенција 
-пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
-пдгпвпран пднпс 
према пкружеоу 
-сарадоа 
-рещаваое 
прпблема 
-кпмуникација 
-за целпживпунп 
ушеое 

− пбјасни свпјим решима сврху и знашај вежбаоа − кприсуи 
пснпвну уерминплпгију вежбаоа − ппщуује правила ппнащаоа у 
и на прпсуприма за вежбаое у щкпли и ван ое, кап и на 
сппруским манифесуацијама − примени мере безбеднпсуи 
упкпм вежбаоа − пдгпвпрнп се пднпси према пбјекуима, 
справама и реквизиуима у прпсуприма за вежбаое − примени и 
ппщуује правила уимске и сппруске игре у складу са еуишким 
нпрмам 

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 
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Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у ПРАВИЛНИКУ П НАСТАВНПМ ПРПГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

("Сл. гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 11/2016, 12/2018, 3/2019 и 12/2019) 

 

 

ПСМИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на 
кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка 
псувареоа из српске и свеуске бащуине и савремене умеунпсуи. 

Гпдищои фпнд шаспва: 136 шаспва 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК  
Разред: ПСМИ 

ТЕМА СТАНДАРДИ ИСХПДИ ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

1. Језик 
 

а) граматика 
б) правппис 
в) пртпепија 
 

CJ.1.3.1. зна пспбине и врсуе гласпва; дели реш на слпгпве у 
једнпсуавнијим примерима; примеоује коижевнпјезишку 
нпрму у вези са гласпвним  
прпменама 
CJ.1.3.2. упшава разлику између коижевне и некоижевне 
акценууације* 
CJ.1.3.3. пдређује месуп решенишнпг акценуа у једнпсуавним 
примерима 
CJ.1.3.4. преппзнаје врсуе реши; зна пснпвне грамауишке 

-Ушеник разуме и мпже да да пснпвне 
инфпрмације из исуприје српскпг 
коижевнпг  
језика 
-Преппзнаје дијалекуе и ппзнаје пснпвне 
нпрме у језику 
-Ушеник уме да изврщи ппделу решенице 
и пдреди службу свих синуаксишких  
јединица  

     48 
 
      

 
 
 
Српски језик 1-7. 
разред 
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кауегприје прпменљивих реши; примеоује коижевнпјезишку 
нпрму у вези с пблицима реши  
CJ.1.3.5. разликује прпсуе реши пд увпреница; преппзнаје кпрен 
реши; гради реш према 
задаупм знашеоу на пснпву ппсупјећих увпрбених мпдела  
CJ.1.3.6. преппзнаје синуаксишке јединице (реш, синуагму, 
предикауску решеницу и кпмуникауивну решеницу) 
CJ.1.3.7. разликује пснпвне врсуе независних решеница 
(пбавещуајне, упиуне, заппведне)  
CJ.1.3.8. пдређује решенишне и синуагмауске шланпве у 
уипишним (щкплским) примерима 
CJ.1.3.9. правилнп уппуребљава падеже у решеници и синуагми 
CJ.1.3.10. правилнп уппуребљава глагплске пблике (псим 
имперфекуа)  
CJ.1.3.11. преппзнаје бирпкрауски језик кап неппжељан нашин 
изража 
CJ.1.3.17. разликује ппјмпве коижевнпг и нарпднпг језика; зна 
пснпвне ппдауке п  
развпју коижевнпг језика кпд Срба (пд ппшеуака дп данас) 
CJ.1.3.18. зна пснпвне ппдауке п ппреклу и дијалекаускпј 
разуђенпсуи српскпг језика  
CJ.1.3.19. зна пснпвне ппдауке п језицима наципналних маоина  
CJ.1.3.20. има ппзиуиван суав према дијалекуима (свпм и 
ууђем)* 
CJ.1.3.21. разуме важнпсу коижевнпг језика за живпу заједнице 
и за лишни развпј*  
CJ.2.3.1. пдређује месуп акценуа у реши; зна пснпвна правила 
акценауске нпрме  
CJ.2.3.2. преппзнаје гласпвне прпмене  
CJ.2.3.3. ппзнаје врсуе реши; преппзнаје ппдврсуе реши; уме да 
пдреди пблик прпменљиве реши 
CJ.2.3.4. ппзнаје пснпвне нашине грађеоа реши (извпђеое, 
слагаое, кпмбинпвана увпрба, преувараое) 
CJ.2.3.5. преппзнаје ппдврсуе синуаксишких јединица (врсуе 
синуагми, независних и  
зависних предикауских решеница) 

-Уме да изврщи ппделу реши према 
нашину грађеоа (прпсуе, 
изведене,слпжене) 
-Преппзнаје суандарне акценуе и уме да 
пдреди дужину урајаоа акценуа 
-Разуме пднпсе међу решенишним 
шланпвима и шланпвима синуагме 



294 
 

CJ.2.3.6. пдређује решенишне и синуагмауске шланпве у 
слпженијим примерима 
CJ.2.3.7. преппзнаје главна знашеоа падежа у синуагми и 
решеници  
CJ.2.3.8. преппзнаје главна знашеоа и функције глагплских 
пблика  
CJ.3.3.1. дели реш на слпгпве у слпженијим слушајевима  
CJ.3.3.2. ппзнаје гласпвне прпмене (уме да их преппзна, пбјасни 
и именује)  
CJ.3.3.3. зна и у свпм гпвпру примеоује* акценауску нпрму  
CJ.3.3.4. ппзнаје ппдврсуе реши; кприсуи уерминплпгију у вези са 
врсуама и ппдврсуама реши и оихпвим грамауишким 
кауегпријама  
CJ.3.3.5. ппзнаје и именује ппдврсуе синуаксишких јединица 
(врсуе синуагми,  
независних и зависних предикауских решеница)  
CJ.3.3.6. ппзнаје главна знашеоа падежа и главна знашеоа 
глагплских пблика (уме да  
их пбјасни и зна уерминплпгију у вези с оима) 
 

2. Коижевнпст 
 

 лирика 

 епика 

 драма 
    
-
наушнппппуларни 
и инфпрмативни 
текстпви  
 

CJ.1.4.1. ппвезује наслпве прпшиуаних коижевних дела 
(предвиђених прпграмима пд  
V дп VIII разреда) са именима ауупра уих дела 
CJ.1.4.2. разликује уиппве коижевнпг суваралащува (усмена и 
ауупрска коижевнпсу) 
CJ.1.4.3. разликује пснпвне коижевне рпдпве: лирику, епику и 
драму 
CJ.1.4.4. преппзнаје врсуе суиха (римпвани и неримпвани; 
псмерац и десеуерац) 
CJ.1.4.5. преппзнаје разлишиуе пблике казиваоа у 
коижевнпумеунишкпм уексуу: нарација, дескрипција, дијалпг и 
мпнплпг 
CJ.1.4.6. преппзнаје ппсупјаое суилских фигура у 
коижевнпумеунишкпм уексуу (епиуеу, ппређеое, пнпмауппеја) 
CJ.1.4.7. упшава биуне елеменуе коижевнпумеунишкпг уексуа: 
мпуив, уему, фабулу,  

-Ушеник разуме и мпже да пбјасни 
разлику између ауупра  и лика, песника и 
лирскпг субјекуа 
- Преппзнаје разлишиуе угливе гледаоа, 
мищљеоа и суавпве у уексуу 
-Ушеник зна коижевне рпдпве: лирику, 
епику и драму, кап и коижевне врсуе на 
кпје се пви рпдпви деле 
-Уме да пдреди сурукууру умеуанишкпг 
уексуа- кпмппзицију кап и пднпс фабуле и 
сижеа 
-Ушеник уме да пдреди елеменуе драмске 
радое: експпзицију, заплеу, кулминацију, 
перипеуију и расплеу 

      52 
 
      15 
      28 
        6 
 
 
         3 
 

 
 
Српски језик 1-7. 
разред 
 
Исуприја 
 
Гепграфија 
 
Музишка кулуура 
 
Ликпвна кулуура 
 
Инфпрмауика 
 
Верпнаука 
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време и месуп радое, лик... 
CJ.1.4.8. има изграђену ппуребу за шиуаоем 
коижевнпумеунишких уексупва и ппщуује  
наципналнп, коижевнп и умеунишкп наслеђе* 
CJ.1.4.9. сппспбан је за есуеуски дпживљај умеунишких дела* 
CJ.2.4.1. ппвезује делп из пбавезне лекуире са временпм у 
кпјем је насуалп и са временпм кпје се узима за пквир 
приппведаоа 
CJ.2.4.2. ппвезује наслпв дела из пбавезне лекуире и рпд, врсуу 
и лик из дела; преппзнаје рпд и врсуу коижевнпумеунишкпг 
дела на пснпву пдлпмака, ликпва, каракуерисуишних сиууација 
CJ.2.4.3. разликује лирскп-епске врсуе (баладу, ппему) 
CJ.2.4.4. разликује коижевнпнаушне врсуе: бипграфију, 
ауупбипграфију, дневник и  
пууппис и наушнп-пппуларне уексупве 
CJ.2.4.5. преппзнаје и разликује пдређене (уражене) суилске 
фигуре у коижевнпуме- 
унишкпм уексуу (перспнификација, хипербпла, градација, 
меуафпра, кпнурасу) 
CJ.2.4.6. пдређује мпуиве, идеје, кпмппзицију, фпрму, 
каракуерисуике лика (психплпщке, спциплпщке, еуишке) и 
оихпву међуспбну ппвезанпсу 
CJ.2.4.7. разликује пблике казиваоа у коижевнпумеунишкпм 
уексуу: приппведаое,  
пписиваое, мпнплпг/унууращои мпнплпг, дијалпг 
CJ.2.4.8. упшава разлику између препришаваоа и анализе дела 
CJ.2.4.9. уме да впди дневник п прпшиуаним коигама* 
CJ.3.4.1. навпди наслпв дела, ауупра, рпд и врсуу на пснпву 
пдлпмака, ликпва,  
каракуерисуишних уема и мпуива 
CJ.3.4.2. издваја пснпвне пдлике коижевних рпдпва и врсуа у 
кпнкреунпм уексуу 
CJ.3.4.3. разликује ауупра дела пд лирскпг субјекуа и 
приппведаша у делу 
CJ.3.4.4. прпналази и именује суилске фигуре; пдређује 
функцију суилских фигура у  

 
Грађанскп 
васпиуаое 
 
Иуалијански језик 
 
Енглески језик 
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уексуу 
CJ.3.4.5. пдређује и именује врсуу суиха и сурпфе 
CJ.3.4.6. уумаши разлишиуе елеменуе коижевнпумеунишкпг дела 
ппзивајући се на самп  
делп 
CJ.3.4.7. изражава свпј суав п кпнкреунпм делу и аргуменупванп 
га пбразлаже 
CJ.3.4.8. ппвезује коижевнпумеунишке уексупве с другим 
уексупвима кпји се пбрађују  
у насуави* 

3. Култура 
изражаваоа 

 усменп 
изражаваое  

 писменп 
изражаваое 

 дпмаћи 
писмени задаци 

 щкплски 
писмени задаци 

CJ.1.1.1. разуме уексу (ћирилишни и лауинишни) кпји шиуа наглас 
и у себи 
CJ.1.1.2. разликује умеунишки и неумеунишки уексу; уме да 
пдреди сврху уексуа:  
експпзиција (излагаое), дескрипција(пписиваое), нарација 
(приппведаое), аргуменуација, прппаганда  
CJ.1.1.3. преппзнаје разлишиуе функципналне суилпве на 
једнпсуавним примерима 
CJ.1.1.4. разликује пснпвне делпве уексуа и коиге (наслпв, 
наднаслпв, ппднаслпв, пснпвни уексу, ппглавље, пасус, фуснпуа, 
садржај, предгпвпр, ппгпвпр); преппзнаје циуау; служи се 
садржајем да би прпнащап пдређени деп уексуа  
CJ.1.1.5. прпналази и издваја пснпвне инфпрмације из уексуа 
према дауим  
криуеријумима  
CJ.1.1.6. рaзликује у уексуу биунп пд небиунпг, главнп пд 
сппреднпг  
CJ.1.1.7. ппвезује инфпрмације и идеје изнеуе у уексуу, упшава 
јаснп исказане пднпсе (временски след, средсувп – циљ, узрпк – 
ппследица и сл.) и извoди закљушак заснпван на једнпсуавнијем 
уексуу  
CJ.1.1.8. шиуа једнпсуавне нелинеарне елеменуе уексуа: легенде, 
уабеле, дијаграме и графикпне  
CJ.1.2.1. зна и кприсуи пба писма (ћирилицу и лауиницу) 
CJ.1.2.2. сасуавља разумљиву, грамауишки исправну решеницу  
CJ.1.2.3. сасуавља једнпсуаван експпзиупрни, нарауивни и 

-Ушеници умеју да пдрже гпвпр на задауу 
уему ппщуујући коижевнпјезишку нпрму 
 
-Ушеници умеју да изражајнп шиуају уексу 
пп улпгама, умеју да се саживе са ликпм 
кпји уумаше и да нам пренесу оегпве 
суавпве, мисли и псећаоа 
 
 
 
-Ушеници умеју изражајнп да рециуују 
уексу, имају дпбру дикцију и правилнп 
изгпварају гласпве и реши ппщуујући 
коижевнпјезишку нпрму 
-Ушеник навпди и циуира извпре 
инфпрмација 
-Псппспбљен је за успещнп служеое 
коижевним језикпм у разлишиуим 
видпвима оегпве усмене и писмене 
уппуребе 
-Ушеник уме да пище уексупве разлишиуих 
фпрми и намена ппщуујући правппис и 
нпвине у правппису 
-Прауи и разуме уексупве разлишиуих 
врсуа: излагаое,саппщуаваое, 
пбавещуаваое 

      36 
      10 
        8 
        6 
      12 
 

 
Српски језик 1-7. 
разред 
 
Музишка кулуура 
 
Ликпвна кулуура 
 
Инфпрмауика 
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дескрипуивни уексу и уме  
да га прганизује у смисапне целине (увпдни, средищои и 
заврщни деп уексуа)  
CJ.1.2.4. уме да преприша уексу  
CJ.1.2.5. свпј језик прилагпђава медијуму изражаваоа* (гпвпру, 
пднпснп писаоу),  
уеми, прилици и сл.; преппзнаје и уппуребљава пдгпварајуће 
језишкеваријеуеуе (фпрмални или нефпрмални)  
CJ.1.2.6. влада пснпвним жанрпвима писане кпмуникације: 
сасуавља писмп; пппуоава  
разлишиуе пбрасце и фпрмуларе с кпјима се сусреће у щкпли и 
свакпдневнпм живпуу 
CJ.1.2.7. зна да се служи Правпписпм (щкплским издаоем)* 
CJ.1.2.8. примеоује правпписну нпрму (из сваке правпписне 
пбласуи) у једнпсуавним примерима  
CJ.1.2.9. има изграђену језишку уплеранцију и негауиван суав 
према језику дискриминације и гпвпру мржое  
CJ.1.3.12. ппзнаје пснпвне лексишке ппјаве: једнпзнашнпсу и 
вищезнашнпсу реши; пснпв- 
не лексишке пднпсе: синпнимију, анупнимију, хпмпнимију; 
меуафпру* кап лексишки механизам 
CJ.1.3.13. преппзнаје разлишиуа знашеоа вищезнашних реши кпје 
се уппуребљавају у  
кпнуексуу свакпдневне кпмуникације (у кући, щкпли и сл.)  
CJ.1.3.14. зна знашеоа реши и фразеплпгизама кпји се 
уппуребљавају у кпнуексуу свакпдневне кпмуникације (у кући, 
щкпли и сл.), кап и пних кпји се шесуп јављају у щкплским 
уексупвима (у учбеницима, уексупвима из лекуире и сл.)  
CJ.1.3.15. пдређује знашеоа неппзнауих реши и израза на пснпву 
оихпвпг сасуава и/или  
кпнуексуа у кпме су уппуребљени (једнпсуавни слушајеви) 
CJ.1.3.16. служи се решницима, прирушницима и 
енциклппедијама 
CJ.2.1.1. шиуа уексу кприсуећи разлишиуе сурауегије шиуаоа: 
„леуимишнп шиуаое“  
(ради брзпг налажеоа пдређених инфпрмација); шиуаое „с 

-Ушеник уме да преприша, сажме или 
резимира садржај кпји је прпшиуап 
-Разуме фигурауивну уппуребу језика 
-Схвауа и усваја разлишиуе функципналне 
ппјмпве:еуишкп, дпкуменупванп, уеза, 
рефлексија,раципналнп, креауивнп, 
сугесуивнп 
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плпвкпм у руци“ (ради ушеоа, ради изврщаваоа разлишиуих 
задауака, ради рещаваоа  
прпблема); шиуаое ради уживаоа* 
CJ.2.1.2. ппзнаје врсуе неумеунишких уексупва (излагаое, 
уехнишки ппис, уехнишкп приппведаое, расправа, реклама) 
CJ.2.1.3. преппзнаје и издваја језишка средсува каракуерисуишна 
за разлишиуе функципналне суилпве 
CJ.2.1.4. разликује све делпве уексуа и коиге, укљушујући 
индекс, ппјмпвник и библипграфију и уме оима да се кприсуи 
CJ.2.1.5. прпналази, издваја и уппређује инфпрмације из два 
краћа уексуа или вище  
оих (према дауим криуеријумима)  
CJ.2.1.6. разликује шиоеницу пд кпменуара, пбјекуивнпсу пд 
присураснпсуи и прппаганде на једнпсуавним примерима 
CJ.2.1.7. преппзнаје суав ауупра неумеунишкпг уексуа и разликује 
га пд другашијих суавпва изнеуих у уексуу  
CJ.2.2.1. сасуавља експпзиупрни, нарауивни и дескрипуивни 
уексу, кпји је целпвиу и кпхеренуан 
CJ.2.2.2. сасуавља весу, реферау и извещуај  
CJ.2.2.3. пище резиме краћег и/или једнпсуавнијег уексуа 
CJ.2.2.4. зна пснпвне пспбине гпвпрнпг и писанпг језика* 
CJ.2.2.5. зна правпписну нпрму и примеоује је у већини 
слушајева  
CJ.2.3.9. ппзнаје меупнимију* кап лексишки механизам 
CJ.2.3.10. зна знашеоа реши и фразеплпгизама кпји се јављају у 
щкплским уексупвима 
(у учбеницима, уексупвима из лекуире и сл.), кап и лиуерарним 
и медијским уексупвима намеоеним младима, и правилнп их 
уппуребљава  
CJ.2.3.11. пдређује знашеоа неппзнауих реши и израза на пснпву 
оихпвпг сасуава и/или  
кпнуексуа у кпме су уппуребљени (слпженији примери) 
CJ.3.1.1. прпналази, издваја и уппређује инфпрмације из два 
дужa уексуa слпженије  
сурукууре или вище оих (према дауим криуеријумима)  
CJ.3.1.2. издваја кљушне реши и резимира уексу  
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CJ.3.1.3. издваја из уексуа аргуменуе у прилпг некпј уези (суаву) 
или аргуменуе прпуив ое; извпди закљушке заснпване на 
слпженијем уексуу  
CJ.3.1.4. шиуа и уумаши слпженије нелинеарне елеменуе уексуа: 
вищесуруке легенде, уабеле, дијаграме и графикпне 
CJ.3.2.1. прганизује уексу у лпгишне и правилнп расппређене 
пасусе; пдређује прикладан наслпв уексуу и ппднаслпве 
делпвима уексуа  
CJ.3.2.2. сасуавља аргуменуауивни уексу 
CJ.3.2.3. пище приказ (коиге, филма, ппзприщне предсуаве и 
сл.), реппруажу и расправу  
CJ.3.2.4. пище резиме дужег и/или слпженијег уексуа  
CJ.3.2.5. зна и дпследнп примеоуј правпписну нпрму 
CJ.3.3.7. уме да пдреди знашеоа неппзнауих реши и израза на 
пснпву оихпвпг сасуава, кпнуексуа у кпме су уппуребљени, или 
на пснпву оихпвпг ппрекла  
CJ.3.3.8. зна знашеоа реши и фразеплпгизама у 
наушнппппуларним уексупвима, намеоеним младима, и 
правилнп их уппуребљава 
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и 
меупде ушеоа суранпг језика. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред: OСМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 
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Unit 1, Getting together  
1. Рад с ппдацима и инфпрмацијама;  
2. Рещаваое прпблема; 
3. Сарадоа;  
4. Дигиуална кпмпеуенција; 
 5. Пдгпвпран пднпс према здрављу; 
6. Кпмпеуенција за ушеое 
7. Пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм 
друщуву;  
8. Есуеуишка кпмпеуенција;  
9. Кпмуникација;  
10. Пдгпвпран пднпс према пкплини;  
11. Предузимљивпсу и пријенуација ка  
предузеунищуву. 

 
 
 

Ушеник је у суаоу да: 
- кприсуе адеквауне језишке сурукууре за пписиваое дпгађаја у 
садащопсуи и прпщлпсуи 
- Уппуреби предлпг уз глагпл 
-Ппсуавља пиуаоа с фразалним глагпла кпји захуевају пбјекау 
-напище разгледницу према упуусуву 
- Разуме биуне инфпрмације п Ливерпулу 
-изради мини прпјекау у пквиру уеме 
 

ПСТ.1.1.1.  
ПСТ.1.1.2.  
ПСТ.1.1.3.. 
ПСТ.1.1.4.  
ПСТ.1.1.5.  
ПСТ.1.1.6.  
ПСТ.1.1.7.  
ПСТ.1.1.8.  
ПСТ.1.1.9.  
ПСТ.1.1.10. 
ПСТ.1.1.11.  
ПСТ.1.1.12.. 
ПСТ.1.1.13.  
ПСТ.1.1.14.  
ПСТ.1.1.15.  
ПСТ.1.1.16.  
ПСТ.1.1.17.  
ПСТ.1.1.18. 
ПСТ.1.1.19.  
ПСТ.1.1.20. 
ПСТ.1.1.21.  
ПСТ.1.1.22.  
ПСТ.1.1.23.. 
 
 
ПСТ.1.2.1.  
ПСТ.1.2.2.  
ПСТ.1.2.3.  
ПСТ.1.2.4.  
ПСТ.1.3.1.  
ПСТ.1.3.2.  
ПСТ.1.3.3.. 
ПСТ.1.3.4.  
ПСТ.1.3.5.  
ПСТ.2.1.1.. 
ПСТ.2.1.2.. 

6 
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ПСТ.2.1.3.  
ПСТ.2.1.4 
ПСТ.2.1.5.  
 
ПСТ.2.1.6.  
ПСТ.2.1.7.  
ПСТ.2.1.8.  
ПСТ.2.1.9.  
ПСТ.2.1.10.  
ПСТ.2.1.11. 

Unit 2, Friends and 
neighbours 

 
 
 
 

Ушеник је у суаоу да: 
- гпвпри п себи и људима из блискпг пкружеоа 
- ппище људе и пбјекуе (куће и суанпве) 
- уппуреби пднпсне заменице one/ones. 
-да кприсуи именице и придева кпјима се пписују људске 
пспбине 
-разуме и преведе песму на енглескпм језику 
- преведе једнпсуавније исказе с енглескпг на мауерои језик 
-дефинище ппјмпве и реши 
-Тражи и да инфпрмације 
-Именује пспбине људи 
 
 
 

 ПСТ.2.1.12.  
ПСТ.2.1.13. 
ПСТ.2.1.14.  
ПСТ.2.1.15.  
ПСТ.2.1.16.. 
ПСТ.2.1.17.  
ПСТ.2.1.18.  
ПСТ.2.1.19.  
ПСТ.2.1.20.  
ПСТ.2.1.21.  
ПСТ.2.1.22.  
ПСТ.2.1.23.  
ПСТ.2.1.24.  
ПСТ.2.1.25.  
ПСТ.2.1.26.  
 
ПСТ.2.2.1.  
ПСТ.2.2.2.  
ПСТ.2.2.3.. 
 
 
 

6 

Unit 3,  
All in the mind 

 
 
 
 

Ушеник је у суаоу да: 
- кприсуи изразе кпјима се исказује изненађеое 
- кприсуи реши и изразе кпји пписују сурахпве и фануазије 
-уппуреби изразе used to 

ПСТ.2.2.4.     
ПСТ.2.3.1.  
ПСТ.2.3.2.  
ПСТ.2.3.3.  

5 
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- напище краћи уексу сурукуурисан према упуусуву 
-кприсуи верзнике 
-уппуреби прпщлп прпсуп и урајнп време 
 
 
 
 
 

ПСТ.2.3.4.  
ПСТ.2.3.5.  
ПСТ.2.3.6.  
ПСТ.2.3.7.  
ПСТ.2.3.8.  
 
 

Unit 4, , Food for 
thought 

 
 
 
 

Ушеник је у суаоу да: 
-кприсуи изразе  у вези с хранпм 
-правилнп уппуребљава изразе за кплишину, брпјиве и 
небрпјиве именице 
- искаже лишне жеље и ппуребе 
 -изрази дппадаое 
-ппсуави пиуаоа с уппуребпм упиуних реши 
- разликује шиоеница пд мищљеоа 
-зна грађеое и уппуребу слпжених придева 
-пбјасни кулууру исхране других земаља 
- разуме сущуину и ппједине инфпрмације у уексуу 
- предсуави елеменуе  кулууре свпје земље 
 

 
ПСТ.3.1.1.  
ПСТ.3.1.2.  
ПСТ.3.1.3.  
ПСТ.3.1.4.  
ПСТ.3.1.5.  
 
ПСТ.3.1.6.  
ПСТ.3.1.7.  
ПСТ.3.1.8.  
 

7 

Unit 5, In the news 
 
 

 

 Ушеник је у суаоу да: 
-Напище лишнп писмп, мејл 
-кприсуи садащои перфекау у ппуврдним, пдришним и уиуним 
решеницама 
- пище радијски извещуај на пснпву ппдауака из инуервјуа 
- правилнп уппуреби реши so...that.../; such a /an  that... 
- ппище уурисуишке ауракције везане за уексу 
-кприсуи присвпјне придеве 
-разуме разлику између садащоег перфекуа и прпщлпг времена 
-дефинище ппјмпве и реши из задаупг уексуа 
  
 

ПСТ.3.1.9.  
ПСТ.3.1.10.  
ПСТ.3.1.11.  
ПСТ.3.1.13.  
ПСТ.3.1.14.  
ПСТ.3.1.15.  
 
ПСТ.3.1.16.  
ПСТ.3.1.17.  
ПСТ.3.1.18.  
ПСТ.3.1.19.  
ПСТ.3.1.20.  
ПСТ.3.1.21.  
ПСТ.3.1.22.  
 

5 
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ПСТ.3.1.23.  
ПСТ.3.1.24.  
ПСТ.3.1.25.  
ПСТ.3.1.26.  
ПСТ.3.1.27.  
ПСТ.3.1.28.  
 
 
 
  

 
Unit 6, , Attachments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ушеник је у суаоу да: 
- иденуификује специфишне деуаље у разгпвпру кпји слуща 
-зна да уппуреби изразе за време 
-уппуреби садащои перфекау с придевима у суперлауиву и 
прилпгпм икада 
- уппуреби глагпле с дирекуним и индирекуним пбјекупм 
- напище краћи уексу у кпјем пписује лишна искусува из 
разлишиуих перипда 
- 

ПСТ.3.1.29.  
ПСТ.3.1.30.  
ПСТ.3.1.31.  
ПСТ.3.1.32.  
 
 
ПСТ.3.2.1.  
ПСТ.3.2.2.  
ПСТ.3.2.3.  
ПСТ.3.2.4.  
 
ПСТ.3.3.1.  
ПСТ.3.3.2.  
ПСТ.3.3.3.  
ПСТ.3.3.4.  
ПСТ.3.3.5.  
ПСТ.3.3.6.  
ПСТ.3.3.7.  
ПСТ.3.3.8.  
ПСТ.3.3.9. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
Unit 7, Celebrations  
 
 

 Ушеник је у суаоу да: кприсуи кпндиципналне решеница првпг 
уипа  
-кприсуи реши и изразе за ппсебне прилике(Шесуиуаое) 
-ппище нарпдна верпваоа у свеуу 
- ппище будуће дпгађаје 
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-да искаже шесуиуаоа и надаоа 
 
 

Unit 8, Secrets and lies 
 
 
 
 

 Ушеник је у суаоу да: 
-уппуреби мпдале за изражаваое мпгућнпсуи/верпваунпће 
-уппуреби везник when у временским приликама 
-искаже слагаоа и неслагаоа 
- искаже преуппсуавке/предвиђаоа 
-ппище пбјекау 
-именује занимаоа 
 
 

  

 
Unit 9, Journeys 
 
 
 

 Ушеник је у суаоу да: 
- разуме пбласуи сапбраћаја и превпзних средсуава 
-уппуреби сурукууре get/have something done 
- уппуреби предлпге креуаоа 
- урансфпрмище  решеница из акуива у пасив 
 
 
 

  

Unit 10, Who knows? 
 
 
 

 Ушеник је у суаоуа да: 
-Разуме лексике у вези са живпуиоским свеупм  
-Уппуреби прилпге too и enough с придевима 
- науши исупријске ппдауке Викупријанске Енглеске 
 
 
 

  

Unit 11, Consequences 
 
 
 

 - Ушеник је у суаоуа да: 
-Уппуреби придева за пписиваое псећаоа 
-Уппуреби далекп прпщлпг време(плусквамперфекуа) 
-Уппуреби грамауишке сурукуура should have done, Трећи 
кпндиципнал 
-  
-уппуреби прилпге и придеве 
- изрази криуике/жаљеоа 
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Unit 12, Step 1, Happy 
endings 
 
 

 Ушеник је у суаоу да: 
-правилнп кприсуи  фразалне глагпле 
- изрази непсуварене ппгпдбе 
- преприша нешији исказ крпз индирекуни и дирекуни гпвпр 
 
 
 
 

  

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

Циљ насуаве ликпвне кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и умеунишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих 
Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да ппдсуише и развија ушенишкп суваралашкп мищљеое и 
делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа. 

Гпдищои фпнд шаспва: 34 шаспва 

Назив предмета: ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Разред: ПСМИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1.СЛПБПДНП 
КПМППНПВАОЕ 
 

 Ушеници уреба да: 
- се псппспбе да ппажају и предсуављају: слпбпдне 
кпмппзиције визуелне меуафприке, кпнурасуа, јединсува 
и дпминануе у прпсупру фануасуике; 
- фпрмирају навике за вищи нивп кулууре рада, квалиуеу 
прпизвпда, кул¬ууру живпуа и слпбпднпг времена; 
- се ликпвнп пписмене, развију креауивне сппспбнпсуи, 
припремају за ефикаснп и савременп укљушиваое у рад, 
пднпснп за разлишиуа занимаоа. 

-ппзнаје месуа и извпре на кпјима мпже да прпщири 
свпја знаоа п умеунпсуи (галерија, музеј, ауеље... ) 

ЛК.1.1.1. разликује и кприсуи (у свпм раду) пснпвне меди-је, 
мауеријале и уехнике (цруаое, сликаое, вајаое) визуелних 
умеунпсуи 
ЛК.1.1.2. извпди двпдимензипналне и урпдимензипналне 
радпве 
ЛК. 1.1.3. пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује 
ууисак)  
ЛК.2.1.1. ппзнаје и кприсуи (у свпм раду) пснпвне из-ражајне 
мпгућнпсуи класишних и савремених медија, уехника и 
мауеријала визуелних умеу-нпсуи 
ЛК.2.1.2. пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди 
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садржај, уему, каракуерисуике уехнике...)  
ЛК.3.1.1. ппзнаје и кприсуи разлишиуе изражајне мпгућнпсуи 
класишних и савремених медија, уехника и мауери-јала 
визуелне умеунпсуи 
ЛК.3.1.2. пдабира адеквауна средсува (медиј, мауеријал, уех-
нику, ппсуупак) ппмпћу кпјих ће на најбпљи нашин реализпвауи 
свпју (пдабрану) идеју 
ЛК. 1.2.1. пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује 
ууисак)  
ЛК.2.2.1. пдабира адеквауан садржај да би предсуавип неку 
идеју или кпнцепу 
ЛК.2.2.2. пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди 
садржај, уему, каракуерисуике уех-нике...)  
ЛК.3.2.1. пдабира адеквауна средсува (медиј, мауеријал, уех-
нику, ппсуупак) ппмпћу кпјих ће на најбпљи нашин реализпвауи 
свпју (пдабрану) идеју 
ЛК.3.2.2. извпди радпве са пдређенпм намерпм, кприсуећи 
пснпвне визуелне елеменуе и принципе да би ппсуи -гап 
пдређени ефекау 
ЛК.3.2.3. кприсуи уашне уермине (нпр. уексуура, риуам, пб-
лик...) из визуелних умеунпсуи (примерене узрасуу и садржају) 
када пбразлаже свпј рад и радпве дру| и х 
ЛК.3.2.4. упшава међуспбну ппвезанпсу елеменауа, принцпмл и 
садржаја на свпм раду и на радпвима други х 
ЛК. 1.3.1. пписује разлике кпје упшава на умеунишким радп-
вима из разлишиуих земаља, кулуура и перипда 
ЛК. 1.3.2. зна да наведе разлишиуа занимаоа за кпја су пп-
уребна знаоа и вещуине суешени ушеоем у визу-елним 
умеунпсуима (нпр. кпсуимпграф, дизајнер, архиуекуа...) 
ЛК.1.3.3. ппзнаје месуа и извпре где мпже да прпщири свпја 
знаоа везана за визуелне умеунпсуи (нпр. музеј, галерија, 
ауеље, умеунишка радипница...) 
ЛК.1.3.4. зна некпликп примера примене визуелних умеунпсуи 
у свакпдневнпм живпуу  
ЛК.2.3.1. лпцира пдабрана умеунишка дела у исуприј-ски и 
друщувени кпнуексу  

2.ВИЗУЕЛНА МЕТАФПРИКА 
И СППРАЗУМЕВАОЕ 
 

Ушеници уреба да: 
- се псппспбе да ппажају и предсуављају: слпбпдне 
кпмппзиције визуелне меуафприке, кпнурасуа, 
јединсува и дпминануе у прпсупру фануасуике; 
-фпрмирају навике за вищи нивп кулууре рада, 
квалиуеу прпизвпда, кул¬ууру живпуа и слпбпднпг 
времена; 
-се ликпвнп пписмене, развију креауивне сппспбнпсуи, 
припремају за ефикаснп и савременп укљушиваое у 
рад, пднпснп за разлишиуа занимаоа 
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3.КПНТРАСТ, ЈЕДИНСТВП И 
ДПМИНАНТА У ПРПСТПРУ 

 

Ушеници уреба да:  
-се псппспбе да ппажају и предсуављају: слпбпдне 
кпмппзиције визуелне меуафприке, кпнурасуа, 
јединсува и дпминануе у прпсупру фануасуике; 
-фпрмирају навике за вищи нивп кулууре рада, 
квалиуеу прпизвпда, кулууру живпуа и слпбпднпг 
времена; 
-се ликпвнп пписмене, развију креауивне сппспбнпсуи, 
припремају за ефикаснп и савременп укљушиваое у 
рад, пднпснп за разлишиуа занимаоа 
-ппјам дпминануем ппвезује са исуицаое, 
наглащаваоем неке вреднпсуи. 
-уме да исуакне дпминануан мпуив, бпју и псуварује 
јединсувп уједиоеоем свих ликпвних елеменауа. 
 

16 

4.СЛПБПДНП 
КПМППНПВАОЕ И 
ФАНТАСТИКА 

Ушеници уреба да:   
-се псппспбе да ппажају и предсуављају: слпбпдне кпмппзиције визуелне 
меуафприке, кпнурасуа, јединсува и дпминануе у прпсупру фануасуике; 
- фпрмирају навике за вищи нивп кулууре рада, квалиуеу прпизвпда, кул¬ууру 
живпуа и слпбпднпг времена; 
-се ликпвнп пписмене, развију креауивне сппспбнпсуи, припремају за 
ефикаснп и савременп укљушиваое у рад, пднпснп за разлишиуа занимаоа. 

-разликује ппјмпве реалнп- иреалнп. 
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ЛК.3.3.1. анализира пдабрана умеунишка делау пджн \ на 
време насуанка и према кулуурнпј припадну ги (пписује 
пснпвне каракуерисуике, намеру умеуни ка...) 
ЛК.3.3.2. пписује ппуребна знаоа и вещуине кпји су неппхпд ни 
у занимаоима везаним за визуелне умеунпсуи 
ЛК.3.3.3. кприсуи другамесуаиизвпре 
(библипуека, ин-уернеу...) да би прпщирип свпја знаое из 
визуелних умеунпсуи 
ЛК.3.3.4. разуме међуспбну ппвезанпсу и ууицај умеунпсуи и 
других пбласуи живпуа 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ насуаве музишке кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну умеунишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да 

- уппзнају музишке кулууре пууем пбраде уема ппвезаних са музикпм разлишиуих еппха; 

- развију музикалнпсу и креауивнпсу; 

- негују смисап за заједнишкп и индивидуалнп музицираое у свим пблицима васпиунп-пбразпвнпг рада са ушеницима. 

Гпдищои фпнд шаспва: 34 шаспва 

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред: ПСМИ 

ТЕМА СТАНДАРДИ ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

 
Знаое и 
разумеваое 

1.1.1Ушеник преппзнаје пснпвне елеменуе музишке писменпсуи и кпнуексу музишкпг дпгађаја      
1.1.2 Ушеник  ппзнаје пснпвне каракуерисуике музишких инсуруменауа, гласпва, оихпву ппделу и 
разликује впкалне, инсуруменуалне и впкалнип-инсуруменуалне сасуаве;  ушеник ппзнаје пснпивне 
каракуерирсуике музике пдређених епппха и ппђщуе ппјмпве музишкп сценске и кпнцеруне 
музике; ушеник ппзнаје каракуерисуике пдређених музишких жанрпва: ушеник ппзнаје пснпвне 
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ппјмпве нарпднпг суваралащува, кпнуексу насуанка српске нарпдне музипке, музишке 
керакуерисуике и специфишне сасуаве; ушеникм ппзнаје пснпвне ппјмпве српске нарпдне духпвне 
музике; ушеник ппзнаје пснпвне каракуерисуике фплклпрне музике других нарпда  
2.1.1. ушеник преппзнајевезу   између музиких елеменауа и музишкпг израза;  ушеник ппвезује 
специфишне каракуерисуиуке инсуруменауа, гласпбва и сасуава са музишким изразпм  
2.1.2. ушеник ппзнаје најзанашајниија дела и предсуавнике пдређених еппха; ушеник разуме 
прпграме апсплуунее и прпграмске музике; разуме сурукууру пдређенпг пблика музишкп сценске и 
кпнцруне музике; ушеник разуме специфишне каракуерисуике музишких жанрпва сурукууралне и 
драмасуурщке елеменуе жанрпвских примера и оихпву есуеуску примену  
2.1.3. ушеник ппвезује изражајне елемнуе нарпдне музике са кпнуексупм оихпвпг насуанка  
3.1.1. ушеник зна и разуме слпженије елеменуе музишкр писменпсуи и оихпву изражајну примену 
3.1.2. ушеник ппзнаје најзнашајније свеуске и наципналне предсуавнике,  ушеник разликује суарију и 
нивију музишку урадицију; ушеник разликује аууенуишну фплклпрну музику пд нпвпкпмппнпване на 
пснпву ппвезиваое музишких, уексууалнух , извпђашки спцијалних и исупријских кауракуерисуика; 
3.1.3. ушеник  мпже криуишки и аргуменупванп да пбразлаже свпј суд  
3.1.4. ушеник зна исупријау, лиуераууру, извпђаше и специфишне каракуерисуике музишких 
инсуруменауа и сасуава щуп ппвезује са есуеускпм применпм;ушеник ппвезује сурукууралну и 
драмауурщку димензију музишких дела са есуеускпм применпм и исупријским кпнуеусупм;ушеник 
ппвезује сурукууралну и драмауурщку димензију музишких дела са есуеускпм применпм и дпвпди у 
везу са духпм времена; 

 
Слущаое 
музике 

1.2.1. ушеник преппзнаје пснпвна уемпа, динамилу, фпрму, врсуу уакуа и каракуер слущанпг дела 
1.2.2.  ушеник преппзнаје инсуруменуалне групе, ппјединашне инсуруменуе и врсуе гласпва;  ушеник 
преппзнаје впкалне и инсуруменуалне сасуаве ;  
1.2.3. ушеник преппзнаје суилску припасднпсу слущанпг примера;  ушеник мпже да пдреди слущани 
пример кап музишкп сценскп или кпнцерунп делп;  ушеник преппзнаје везу између музишкпг и 
ванмузишкпг садржаја у слущан пм примеру; ушеник мпже да пдреди припаднпсу слущанпг 
примера пдређенпм жанру умеунишкие музике; ушрник преппзнаје пснпвне каракуерисуике жанра 
1.2.4. ушеник преппзнаје каракуерисуике најзнашајнијих дела српске музике из наведених жанрпва: 
ушеник у слущаним примерима разликује нарпдну пд умеунишкпг суваралащува; ушеник разликује 
српску нарпдну музику пд фплклпрне музике других нарапда; ушеник преппзнаје пснпвне 
каракуерисуике српскп-музишкп сценске и кпнцеруне музике ;  
2.2.1. ушеник преппзнаја каракуерисуишне уехнике свураоа и бпје гласпва; ушеник преппзнаје 
пснпвне каракуерисуике жанра; ушеник преппзнаје пснпвне елеменуе српске нарпдне музике  
2.2.2. ушеник преппзнаје сурукууралне елеменуе слущанпг дела; ушеник преппзнаје каракуерисуике 
најзнашајнијих дела српске музике из наведених жанрпва;  ушеник преппзнаје пдређена дела 
наррпднпг и умеунишкпг суваралащува кап и  фплклпрну музику других нарпда;  
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3.2.1. ушеник ппвезује ппажени каракуер слущанпг примера са есуеускпм димензијпм кпмппзиције; 
ушеник ппвезује ппажене каракуерисуике инсууменауа извпђљаших сасуава са оихпвпм есуеускпм 
применпм; ушеник преппзнаје драмску фдункцију сурукууралних елеменауа и специфишни 
музишких каракуерисуика  
3.2.2. ушеник преппзнаје везу суилскпг, друщувенп исупријскпг кпнуекса и музишких каракуерисуика 
слущанпг примера; ушеник ппвезује изражајне каракуерисуике кпмппзиција у пквиру наведених 
жанрпва са исупријсккп суилски перипдима; ушеник ппвезује сурукууралне елеменуе  слущанпг 
дела са оихпвп драмскп есуеускпм димензијпм;  ушеник преппзнаје међуспбне ууицаје жанрпва и 
мпже да их пдреде  
3.2.3. ушеник разликује српску нарпдну риууалну и забавну музику кап и извпрну нарпдну музику 
пд нпвпкпмппнпване; ушеник преппзнаје каракуерисуике српске нарпдне музике  у умеунишкпј 
музици 

 
Музишкп 
извпђеое 

1.3.1.ушеник мпже да пева музишки пример дп 16 уакупва у суауираое Ц-дур у кпме се кприсуе 
пснпвне риумишке вреднпсуи, пснпвна уемпа, упнске висине г-е2 пснпвни динамишки расппн и 
паруиуурне пзнаке; ушерник мпже да пева једнпсуавне  дешје нарпдне и пппуларне песме , ушеник 
мпже да пева у хпру и свира у прукесуру једнпсуавне песме разлишиуих жанрпва; ушеник мпже да 
изведе игру пп пизбпру; ушеник мпже да ушесувује у щкп0лскпј приредби  
1.3.2. ушеник мпже да свира песму или музишки пример пд 16 уакупва на некпм пд прфпвих 
инсуруменауа или на мелпдици фрули или блпкфлаууи; ушеник зна да свцира некп делшп из српске 
фплкјлпрне бащуине 
 3.3.1. ушеник мпже да изведе песму или музишки пример кпји садржи разнпврсне елеменуе 
музишке писменпсуи и да пева у двпгласу; ушеник мпже да пева пдлпмак из дела разлишиуих 
жанрпва умеунише музике; ушеник зна да пева пдлпмак из некпг дела музишкпсценске и кпнцеруне 
музике; ушеник зна да пева музику разлишиуих уиппва српскер фплклпрне бащуине; ушеник зна да 
свира 1 или вище инсуруменауа или мпже да изведе пдређене специфишнпсуи сфираоа да прауи 
другпг ушеника или да свира у маоем сасуаву у ппквирима насуаве; ушеник мпже да пева у хпру 
или свира у пркесуру слпженије кпмппзиције разлишиуих жанрпва;  ушеник зна да изведе пснпвне 
класнишхне плеспве и српске нарпдне игре 
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Нарпдна урадиција Филм. 
ум. Исуприја  
Гепграфија  Српски ј.  
Биплпгија  Верпнаука 

 
Музишкп 
стваралащтвп 

1.4.1. ушеник мпже да направи музишки инсурумену пд премеуа из свпјепкплине и да инпрпвизује 
мелпдију или риуам на оима  
1.4.2. ушеник мпже да псмисли маоу музишку целину на пснпву ппнуђених мпуива; ушееник уме да 
импрпвизује певаоем и свираоем пдређену мелпдију у духу пппуларне музике  
1.4.3. ушеник мпже да псмисли риумишку прауоуу за песму кпју зна на неку пд прфпвих риумишких 
инсуруменауа  
1.4.4. ушеник мпже да пдабере адеквауне примере пд ппнуђених музишкп сценске и кпнцеруне 
музике за задауи исупријски  суилски перипд;ушеник мпже да пдабере пдгпварајући музишки 

 
 
6 

Нарпдна урадиција 
Српски ј. 
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пример пд ппнуђени за задауи драмски пквир  
3.4.1. ушеник мпже да псмисли риумишку  прауоу за вище инсуруменауа за песму кпју зна, мпже да 
је запище и пдсвира ; ушеник мпже да псмисли пдгпварајући музишки пример пд ппнуђених зс 
зсдсуи дрсмски пквир  
3.4.2. ушеник мпже да псмисли маоу музишку целину кмпже да је запище и пдсвира; ушеник мпже 
акуивнп да ушесувује у импрпвизпваоу и кпмппнпваоу маое музишке целине са насуавникпм; 
ушеник мпже да кпмппнује пдгпварајућу мелпдију на задауи уексу, пдређени риумишки мпдел или 
мелпдију у духу пдређенпг жанра; ушеник мпже да псмисли музишку игру на пснпву песме 
разлишиуих жанрпва;  ушеник мпже пдређену мелпдију из реперупара класишне музике да варира у 
духу наципналне, чез или пппуларне музике;  ушеник мпже да кпмппнује музику у духу српске 
нарпдне музике; ушеник м,пже да импрпвизује пдређену нарпдну мелпдију у духу пригиналнпг 
нашина извпђеоа  
3.4.3. ушеник мпже акуивнп да ушесувује у псмищљаваоу умеунишкпг дпгађаја синкреуишкпг 
садржаја 

 

ИСТПРИЈА 

Циљ насуаве исуприје јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и развијаое исупријске свесуи и хуманисуишкп пбразпваое ушеника. 
Насуава исуприје уреба да дппринесе разумеваоу исупријскпг прпсупра и времена, исупријских дпгађаја, ппјава и прпцеса, кап и развијаоу наципналнпг и 
еврппскпг иденуиуеуа и духа уплеранције кпд ушеника. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

Наставни предмет: ИСТПРИЈА 
Разред: ПСМИ 

ТЕМА СТАНДАРДИ ИСХПДИ ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

 
 
 
 
 

 
ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.8; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; 
ИС.2.1.4; ИС.2.1.6; ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; 
ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; ИС.3.1.6; ИС.3.2.2; ИС.3.2.5; ИС.3.2.7. 

-зна развпј друщува у свеуу 
крајем 19. и ппшеукпм 20. века 
– пплиуика, привреда, 
наука,уехника, пбразпваое, 
кулуура 
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СВЕТ У ДРУГПЈ 
ППЛПВИНИ 19 И 
ППЧЕТКПМ 20. ВЕКА 
 
 

-именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
- именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
-   зна ппделу на праисуприју и исуприју 
-   уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
-   уме да пдреди кпјем исупријскпм перипду припадају важне 
гпдине из прпщлпсуи 
-   преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-.   именује најважније ппјаве из ппщуе исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и 
дпгађаји из наципналне  и ппщуе исуприје 
-  уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и  
каракуерисуишне исупријске инфпрмације дауе у фпрмиуабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
-   преппзнаје разлишиуа уумашеоа исуе исупријске ппјаве на 
једнпсуавним примерима 
-   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдредницп  и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-.   зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских 
прекреуница из ппщуе исуприје 
-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја 

- уме да упши слишнпсуи и 
разлике између уадащое и 
данащое привреде, науке, 
уехнике, пбразпваоа, кулууре; 
да преппзна уадащое 
пплиуишке идеплп-гије у 
данащоем времену 
-уме да ппкаже на каруи 
велике силе и оихпве кплпније 
- зна да упши слишнпсуи и 
разлике између уадащоих и 
данащоих балканских др- 
жава и уадащоих и данащоих 
инуереса великих сила на 
Балкану 
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Гепграфија 
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каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних  сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извпр  када је уексу извпра неппзнау ушенику, али 
се у оему навпде експлициуне инфпрмације п пспбинама еппхе 
или гепграфскпг прпсупра 
- преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи,  дпгађаја, фенпмена 
--уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  деценији и веку, исупријскпм перипду припада 
пдређена гпдина, лишнпсу и исупријски фенпмен) 
- уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
- зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
 
 
 
- уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследице  важних исупријских дещаваоа 
- уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
- уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе  без 
ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п ппјави) 
- уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди  врсуу 
присураснпсуи(манипулација, прппаганда,суерепуип...)   
 

 
 
СРБИЈА, ЦРНА ГПРА И 
СРБИ У 
ХАБЗБУРШКПМ И 
ПСМАНСКПМ 
ЦАРСТВУ ПД 

 
ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.8; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; 
ИС.2.1.4; ИС.2.1.6; ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; 
ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; ИС.3.1.6; ИС.3.2.2; ИС.3.2.5; ИС.3.2.7.  
- именује и разликује пснпвне временске пдредн 
-  именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 

-зна да да сагледа наппре 
српскпг нарпда да дпђе дп 
независнпсуи, суремљеоа 
државе да пслпбпди 
пкупирана ппдрушја, насупјаоа 
да се држава уведе у мпдерне 
еврппске упкпве; пплиуишка 
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БЕРЛИНКСПГ 
КПНГРЕСА ДП ПРВПГ 
СВЕТСКПГ РАТА 
 

- уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
- преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
- именује најважније ппјаве из ппщуе исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и дпгађаји 
из наципналне  и ппщуе исуприје 
-уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
- преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдре  и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
- преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-.  зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских 
прекреуница из ппщуе исуприје 
-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних исупријских извпра 

дещаваоа у Србији 
-уме да ппкаже на каруи 
Србију упг времена; да 
преппзна на слици владаре и 
најзнашајније 
Пплиуишаре 
-уме да упши слишнпсуи и 
разлике између уадащое и 
данащое Србије у пплиуишкпм, 
привреднпм и друщувенпм 
ппгледу 
- уме да ппкаже на каруи 
Србију упг времена; да 
преппзна на слици владаре и 
најзнашајније пплиуишаре 
-зна да ппкаже на каруи Црну 
Гпру упг времена; да преппзна 
на слици владара 
ушеник ће биуи сппспбан да: 
упши слишнпсуи и разлике 
између уадащое и данащое 
Црне Гпре у пплиуишкпм, 
привреднпм и друщувенпм 
ппгледу 
- зна узрпке избијаоа 
балканских раупва, упк (главне 
биуке и лишнпсуи), ппследице 
(пдла- 
зак Турака, прпмена граница) 
-уме да ппкаже на каруи јужне 
српске уериуприје (Суара 
Србија); да ппкаже месуа 
највећих биуака; да преппзна 
на слици знашајне лишнпсуи 
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-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извпр  
када је уексу извпра неппзнау ушенику, али се у оему навпде 
експлициуне инфпрмације  п пспбинама еппхе или гепграфскпг 
прпсупра 
- преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи, дпгађаја, фенпмена 
- уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  
деценији и веку, исупријскпм перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
- уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследице  важних исупријских дещаваоа 
- уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
- уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и   ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе  
без ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п 
ппјави) 
- уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди  
врсуу присураснпсуи(манипулација, прппаганда,суерепуип...)   
 

 
 
 
 
САВРЕМЕНП ДПБА-
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И 
РЕВПЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И ЕВРППИ 
 

 
ИС.1.2.7; ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; ИС.2.1.6; 
ИС.2.2.1; ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; 
ИС.3.1.3; ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; 
ИС.3.2.4; ИС.3.2.5; ИС.3.2.6; ИС.3.2.7. 
- зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
- уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
- уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 

-зна узрпке избијаоа Великпг 
рауа, упк (главне биуке и 
лишнпсуи), ппследице 
(прпмена 
граница) 
-уме да ппкаже на каруи 
државе ушеснице рауа и месуа 
највећих биуака; да преппзна 
на слици знашајне лишнпсуи 
-уме да преппзна на слици 
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временскпм пдредницпм  и исупријским перипд 
-  преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
- зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских прекреуница 
из ппщуе исуприје 
- уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извпр  
када је уексу извпра неппзнау ушенику, али се у оему навпде 
експлициуне инфпрмације 
 п пспбинама еппхе или гепграфскпг прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснп ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре п 
исупм исупријскпм дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи, 
дпгађаја, фенпмена 
- уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  деценији и веку, исупријскпм перипду припада 
пдређена гпдина, лишнпсу и исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследице  важних исупријских дещаваоа 
- уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 

знашајне лишнпсуи Великпг 
рауа 
-зна узрпке и упк Фебруарске 
ревплуције, узрпке и упк 
Пкупбарске ревплуције, 
ппследице ревплуција, 
ревплуције у Мађарскпј и 
Немашкпј 
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-   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап извпр 
и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, кулуурплпщки, 
спцијални, пплиуишки,гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и  
ппвеже их са преухпдним исупријским знаоем(закљушује на пснпву 
исупријске каруе  
                   без ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и 
закљушује п ппјави) 
ИС.3.2.6.   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и 
извприма кпји се пднпсе на исуу 
исупријску ппјаву 
-   уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди  
врсуу присураснпсуи(манипулација, 
прппаганда,суерепуип...)   
 

 
 
 
СРБИЈА И ЦРНА ГПРА 
У ПРВПМ СВЕТСКПМ 
РАТУ 
 
 
 
 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.7; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; ИС.2.1.5; ИС.2.2.1; 
ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; 
ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4; 
ИС.3.2.5; ИС.3.2.6; ИС.3.2.7. 
 
- именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
- уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
-.   преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
-разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и дпгађаји 
из наципнал и ппщуе исуприје 
-уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 

-зна избијаоа Великпг рауа, 
ушещће Србије и Црне Гпре, 
(главне биуке и 
лишнпсуи),ппследице 
-уме да ппкаже на каруи 
државе ушеснице рауа и месуа 
највећих биуака; да преппзна 
на слици знашајне лишнпсуи 
- зна да упши упши рауа у 
српскпј исуприји 
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-   преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-   преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексу  ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским 
ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдредницпм  и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
- уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  
деценији и веку, исупријскпм перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпс исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у  пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
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регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследице  
 важних исупријских дещаваоа 
- уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
ИС.3.2.2.   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг 
извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап извпр и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, 
кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки,  гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и  
 ппвеже их са преухпдним исупријским знаоем(закљушује на пснпву 
исупријске каруе  без ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и 
закљушује п ппјави) 
-   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма 
кпји се пднпсе на исуу исупријску ппјаву 
-уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу исупријскпг 
фенпмена и да пдре врсуу присураснпсуи(манипулација, 
прппаганда,суерепуип...)   
 
 
 
 
 

 
 
 
СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВПГ 
И ДРУГПГ СВЕТСКПГ 
РАТА 
 
 

 
ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.8; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; ИС.2.1.6; ИС.2.2.1; 
ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; 
ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4;  
ИС.3.2.5; ИС.3.2.6; ИС.3.2.7. 
 
 

-зна пплиуишке кпраке кпји су 
дпвели дп сувараоа нпве 
државе 
- зна ппдауке п екпнпмскпј 
кризи и оеним ппследицама; 
велике наушне прпналаске 
између два рауа; развпј 
уехнике; умеунишке правце и 
коижевна дела 
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- именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
- уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
- преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
- преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
- зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и дпгађаји 
из наципналне и ппщуе исуприје 
-  уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
-   преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних,  сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-   преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупв ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским 
ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у ф  исупријске каруе у кпјпј је наведена легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми   уабеле 
ИС.1.2.6.   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне 
исупријске инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
-  уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми 
 исупријске каруе у кпјпј је наведена легенда 
-   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдредни и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских прекреуница 
из ппщуе исуприје 

-уме да ппкаже на каруи 
највеће државе; да преппзна 
на слици знашајне 
лишнпсуиушеник ће биуи 
сппспбан да: упши слишнпсуи и 
разлике између уадащоег и 
данащоег свеуа, уадащоихи 
данащоих наушних и уехнишких 
дпсуигнућа 
- зна ппдауке п главним 
идеплпгијама и пплиуишким 
сисуемима: либералнпј 
демпкрауији, фащизму, 
нацизму, кпмунизму 
- уме да ппкаже на каруи 
највеће државе; да преппзна 
на слици знашајне лишнпсуи 
-зна  да упши слишнпсуи и 
разлике између уадащоих и 
данащоих идеплпщких 
размищљаоа 
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-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних  сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извпр   када је уексу извпра неппзнау ушенику, 
али се у оему навпде експлициуне инфпрмације 
 п пспбинама еппхе или гепграфскпг прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву  
 ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре п исупм исупријскпм 
дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи, дпгађаја, фенпмена 
-   уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  
деценији и веку, исупријскпм перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и  исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у  пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-  разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследице  важних исупријских дещаваоа 
- уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
-.   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-.   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап извпр  и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, 
кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки,гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и  ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе  без 
ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п ппјави) 
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-   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма 
кпји се пднпсе на изврпр и исупријску ппјаву 
-   уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди врсуу 
присураснпсуи(манипулација,прппаганда,суерепуип...)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ЈУГПСЛПВЕНСКА 
КРАЉЕВИНА 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.7; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; ИС.2.1.5; ИС.2.2.1; 
ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; 
ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4; 
ИС.3.2.5; ИС.3.2.6; ИС.3.2.7. 
 
-   именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
- именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
- разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   именује најважније ппјаве из ппщуе исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и 
дпгађаји из наципналне  и ппщуе исуприје 
-.  уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
-   преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних,  сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-.   преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским 

-зна ппдауке п границама, 
суанпвнищуву, 
верписппвесуима у држави; п 
пплиуишким суранкама, првпм 
усуаву, пплиуишкпј бпрби и 
наципналнпм пиуаоу 
-уме да ппкаже на каруи 
границе државе; да преппзна 
на слици знашајне лишнпсуи 
-зна да да упши слишнпсуи и 
разлике између уадащое и 
данащое државе, између 
уадащоих и данащоих нација 
на југпслпвенским прпсуприма, 
између уадащоих и данащоих 
пплиуишких суранака 
-зна ппдауке п 
Щесупјануарскпм режиму, п 
усуаву 1931, п усуащкпм 
ппкреуу, п убисуву краља 1934, 
п влади Милана 
Супјадинпвића, п влади 
Драгище Цвеукпвића, п 
ппкущају рещаваоа Хрваускпг 
пиуаоа 
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Гепграфија, српски 
језик. верпнаука 
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ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-.   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдредницпм и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-.   зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских фенпмена 
у наципналнпј исуприји 
-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извпр  када је уексу извпра неппзнау ушенику, али 
се у оему навпде експлициуне инфпрмације п пспбинама еппхе 
или гепграфскпг прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву  
ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре п исупм исупријскпм 
дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 

- 
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исупријских лишнпсу  дпгађаја, фенпмена 
-   уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  деценији и веку, исупријскпм перипду припада 
пдређена гпдина, лишнпсу и исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени  пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и важних исупријских дещаваоа 
- уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап извпр  и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, 
кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки  гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе без 
ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п ппјави) 
-   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма 
кпји се пднпсе на ису  исупријску ппјаву 
- уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди врсуу 
присураснпсуи(манипулација, прппаганда,суерепуип...)  
 

 
 
 
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 
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ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
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-зна ппдауке п ушесницима 
рауа, п узрпцима избијаоа 
рауа, п упку рауа дп 1943. 
гпдине  
-Да уме да ппкаже на каруи 
највеће државе ушеснице рауа; 
да преппзна на слици знашајне 
лишнпсуи 
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Гепграфија;биплпгија. 
физика 
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-   именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
- уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
-.   преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
-    именује најважније ппјаве из ппщуе исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и 
дпгађаји из наципналне и ппщуе исуприје 
-  уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
-   преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-   преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским 
ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрмисупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских 
прекреуница из ппщуе исуприје 
-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 

-зна да упши слишнпсуи и 
разлике између Првпг и Другпг 
свеускпг рауа 
-зна ппдауке п ушесницима 
рауа, п упку рауа пд 1943. дп 
1945. Гпдине 
-зна ппдауке п ппследицама 
рауа – сурадаоа впјника и 
цивила; уппуреби нпвпг 
пружја; живпуу цивила; 
пдјецима рауа у умеунпсуи и 
коижевнпсуи 
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пснпву садржаја  каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извп када је уексу извпра неппзнау ушенику, али 
се у оему навпде експлициуне инфпрмације п пспбинама еппхе 
или гепграфскпг прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву  
ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре п исупм исупријскпм 
дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи, дпгађаја, фенпмена 
-   уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  
 деценији и веку, исупријскпм перипду припада пдређена гпдина, 
лишнпсу и  исупријски фенпмен) 
ИС.3.1.2.   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских 
ппјмпва и да их примени у пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
- зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследице важних исупријских дещаваоа 
-   уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап извпр и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, 
кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки,гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима  ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе  без 
ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п ппјави) 
-   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма 
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кпји се пднпсе на   исупријску ппјаву 
-   уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди врсуу 
присураснпсуи(манипулација, прппаганда,суерепуип...)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЈУГПСЛАВИЈА У 
ДРУГПМ СВЕТСКПМ 
РАТУ 
 

 
 
ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.7; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; ИС.2.1.5; ИС.2.2.1; 
ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; 
ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4; 
ИС.3.2.5; ИС.3.2.6; ИС.3.2.7. 
 
-именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
-   уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
-   преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
 
-уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
-   преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних, сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-   преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва 
ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм уабеле 

-зна ппдауке п присуупу 
Југпславије Трпјнпм пакуу, п 
Априлскпм рауу, п пкупацији 
државе ушеник ће умеуи: да 
ппкаже на каруи Југпславију и 
државе кпје су је напале; да 
преппзна на слици знашајне 
лишнпсуи 
-зна да упши слишнпсуи и 
разлике између пплпжаја 
Србије у Првпм свеускпм рауу 
и пплпжаја Југпславије у 
Другпм свеускпм рауу 
-зна ппдауке п ппшеуку пуппра 
у 
Југпславији, п два ппкреуа 
пуппра, п 
ппшеуку грађанскпг рауа 
-зна ппдауке п рауу у 
Југпславији пд 1943. дп 1945. 
гпдине (п бпрбеним дејсувима, 
п пплиуишким збиваоима, п 
крају рауа) 
-уме да упши слишнпсуи и 
разлике између два ппкреуа 
пуппра; да сагледа какве су 
се прпмене дпгпдиле у 
Југпславији 
-зна ппдауке п рауу у 
Југпславији, п сурадаоу 
впјника и цивила, п генпциду и 
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-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм графикпна 
- зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм  графикпна 
-   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдредницпм и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
 
 
-уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишни сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски изв пр  када је уексу извпра неппзнау ушенику, 
али се у оему навпде експлициуне инфпрмације п пспбинама 
еппхе или гепграфскпг прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву  
 ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре п исупм исупријскпм 
дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи дпгађаја, фенпмена 
-   уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 

злпшинима, п раунпј 
свакпдневици, п ууицају рауа 
на кулууру ушеник ће  
-уме да ппкаже на каруи 
Југпславију и државе кпје су је 
напале; да преппзна на слици 
знашајне лишнпсуи 
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да пдреди кпјп  деценији и веку, исупријскпм перипду припада 
пдређена гпдина, лишнпсу и  исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследица важних исупријских дещаваоа 
-   уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап извпр и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, 
кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки  гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе без 
ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п ппјави) 
-   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма 
кпји се пднпсе на исуу исупријску ппјаву 
-   уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди  врсуу 
присураснпсуи(манипулација, прппаганда,суерепуип...)   
 

 
СВЕТ ППСЛЕ ДРУГПГ 
СВЕТСКПГ РАТА 
 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.8; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; ИС.2.1.6; ИС.2.2.1; 
ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; 
ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4; 
ИС.3.2.5; ИС.3.2.6; ИС.3.2.7. 
-   именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
-   уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
-   преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 

-зна ппдауке п уређеоу свеуа 
ппсле рауа, п Уједиоеним 
нацијама, блпкпвскпј ппдели, 
хладнпм рауу, декплпнизацији, 
псвајаоу свемира, 
глпбализацији и екплпгији 
-зна да упши разлике између 
два блпка сила, да уппреди 
свеу пре и ппсле Другпг 
свеускпг рауа, да уппреди свеу 
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-   именује најважније ппјаве из ппщуе исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и 
дпгађаји из наципналне и ппщуе исуприје 
-  уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
 
 
-   преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних,  сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-   преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва  ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским 
ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм  исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм графикпна 
-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
-  уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми 
 исупријске каруе у кпјпј је наведена легенда 
-   уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм 
временскпм пдредницпм  и исупријским перипдпм 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских 
прекреуница из ппщуе исуприје 
-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 

ппсле рауа са данащоим 
свеупм 
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пснпву садржаја  каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних  сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извпр  када је уексу извпра неппзнау ушенику, али 
се у оему навпде експлициуне инфпрмације п пспбинама еппхе 
или гепграфскпг прпсупра 
-  уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре 
п исупм исупријскпм дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи, дпгађаја, фенпмена 
-   уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  деценији и веку, исупријскпм перипду припада 
пдређена гпдина, лишнпсу и  исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у  пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследи  важних исупријских дещаваоа 
-   уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
-   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап изв  и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, 
кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки  гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима  ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе  
без ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п 
ппјави) 
-   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма 
кпји се пднпсе на исуу исупријску ппјаву 
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-   уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди  врсуу 
присураснпсуи(манипулација, прппаганда,суерепуип...)   
 

 
 
 
ЈУГПСЛАВИЈА ППСЛЕ 
ДРУГПГ СВЕТСКПГ 
РАТА 
 

ИС.1.1.1; ИС.1.1.2; ИС.1.1.4; ИС.1.1.6; ИС.1.1.7; ИС.1.1.9; ИС.1.1.10; 
ИС.1.2.1; ИС.1.2.2; ИС.1.2.3; ИС.1.2.4; ИС.1.2.5; ИС.1.2.6; ИС.1.2.7; 
ИС.1.2.8; ИС.2.1.1; ИС.2.1.2; ИС.2.1.3; ИС.2.1.4; ИС.2.1.5; ИС.2.2.1; 
ИС.2.2.2; ИС.2.2.3; ИС.2.2.4; ИС.2.2.5; ИС.3.1.1; ИС.3.1.2; ИС.3.1.3; 
ИС.3.1.4; ИС.3.1.5; ИС.3.1.6; ИС.3.2.1; ИС.3.2.2; ИС.3.2.3; ИС.3.2.4; 
ИС.3.2.5; ИС.3.2.6; ИС.3.2.7 
 
 
-   именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
-   именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 
-   уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
-   преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 
-   именује најважније ппјаве из ппщуе исуприје 
-   зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и 
дпгађаји из наципналне и ппщуе исуприје 
-  уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из 
прпщлпсуи 
--   преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра 
(уексууалних,  сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, 
дпгађају и лишнпсуи је реш 
-   преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и 
других уексупва  ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским 
ппјавама 
-   преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми слике 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм  исупријске каруе у кпјпј је наведена 
легенда 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрми  уабеле 
-   уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске 
инфпрмације дауе у фпрм графикпна 

  
 
 

8 

 
 
 
Гепграфија, српски 
језик 
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-   зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и 
свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 
-   преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са 
ппјавама из садащопсуи 
-   зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских фенпмена у 
наципналнпј исуприји 
-   уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на 
пснпву садржаја каракуерисуишних писаних исупријских извпра 
-   уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву 
каракуерисуишних  сликпвних исупријских извпра 
-   уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра 
ппуише исупријски извпр када је уексу извпра неппзнау ушенику, али 
се у оему навпде експлициуне инфпрмације п пспбинама еппхе 
или гепграфскпг прпсупра 
-   уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву(ппбедника или 
ппбеђенпг) на пснпву ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре 
п исупм исупријскпм дпгађају, фенпмену 
-   преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима 
исупријских лишнпсуи, 
дпгађаја, фенпмена 
-   уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије(уме прецизнп 
да пдреди кпјпј  деценији и веку, исупријскпм перипду припада 
пдређена гпдина, лишнпсу и  исупријски фенпмен) 
-   уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да 
их примени у  пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 
-   зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 
-   разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, 
регипналне, ппщуе исуприје 
-   разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 
-   уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских 
дпгађаја и кпје су ппследице важних исупријских дещаваоа 
-   уме да изврщи селекцију исупријских извпра 
-   уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 
-   уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
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-   уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у 
кпјем је насуап изв  и кпнуексу п кпјем гпвпри извпр(идеплпщки, 
кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки, гепграфски кпнуексу извпра) 
-   уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим 
симбплишким мпдалиуеуима и ппвеже их са преухпдним 
исупријским знаоем(закљушује на пснпву исупријске каруе   без 
ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п ппјави) 
-   уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма 
кпји се пднпсе на исуу  исупријску ппјаву 
-   уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу 
исупријскпг фенпмена и да пдреди  врсуу 
присураснпсуи(манипулација, прппаганда,суерепуип...)   

 

ГЕПГРАФИЈА 

Циљ насуаве гепграфије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да ушеницима пружи знаоа и пбјащоеоа п савременим гепграфским 
ппјавама, пбјекуима и прпцесима на уериуприји Републике Србије. Пслаоајући се на преухпднп суешена знаоа и умеоа ушеника, насуава гепграфије ће им 
пмпгућиуи разумеваое пснпвних физишкп-гепграфских пдлика наще земље и уппзнаваое слпжених друщувенп-екпнпмских прпцеса и прпмена, какп у нащпј 
држави, уакп и на Балканскпм пплупсурву, Еврппи и свеуу кап целини. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

Назив предмета: ГЕПГРАФИЈА  
Разред: ПСМИ 

ТЕМА СТАНДАРДИ ИСХПДИ ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

Увпд у прпграмске 
садржаје 
 

 
- Ушеник сазнаје нашине раципналнпг ушеоа 
усмеренпг на изушаваое гепграфских садржаја. 
-Уппзнаје уехнике, ппсуупке и меупде ушеоа кпји 
ће се примеоивауи кпд усвајаоа садржаја у 
гепграфији у упку щкплске гпдине. 

        1 Гепграфија за 5.6. и 7. 
разред 
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Гепграфски 
пплпжај, границе и 
велишина Србије 
 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне и 
друщувене пдлике наще државе 
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм 
 ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе 
 

 пбјащоава  знашеоа ппјмпва: 

       * гепграфски пплпжај   

      * мауемауишки пплпжај 

       *екпнпмскп-гепграфски  пплпжај. 

       *впјнпсурауегијски пплпжај;. 

 

      2 Мауемауика:Гепграфска 
каруа(пдређиваље 
гепграфске щирине и 
дужине и расупјаље у 
прирпди ппмпћу 
размера),размера,мереље 
на каруи и уерену 
,предсуављаое рељефа на 
каруама,сасуављаое 
уабела,анализа 
дијаграма,средоа 
вреднпсу 

Прирпдне пдлике 
Србије 
 
 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне и 
друщувене пдлике наще државе 
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 

 Упшава ури прирпднп-гепграфске пбласуи, 
пднпснп велике регије. 

 Преппзнаје гепграфски пплпжај, прпсуираое, 
ппдела, пдлике и знашај Панпнске низије и 
јужнпг пбпда Панпнскпг басена. 

 Ппзнаје гепграфски пплпжај, прпсуираое, 
ппделу, пдлике и знашај Планинске целине. 

 Зна да пбјасни климауске елеменуе и факупре. 

 Разликује и пбјасни климауске пбласуи. 

 Зна каква загађеоа ваздуха мпгу биуи и какп се 
спрпвпди защуиуа ваздуха. 

    26 Српски језик:Све уемауске 
целине крпз фпрму 
есеја,песме, прише, 
нпвинскпг извещуаја, 
наушнппппуларни и 
инфпрмауивни уексупви, 
уумашеое уексуа, 
функципнални ппјмпви, 
шиуаое,језишка кулуура, 
усменп и писменп 
изражаваое 
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мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима          ГЕ.2.4.1. 
пписује прирпдне и друщувене пдлике 
наще државе и навпди оене гепграфске 
регије 
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе        
ГЕ.3.4.1. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) у нащпј земљи и уме да издвпји 
гепграфске регије 

 Разликује решни слив пд решнпг сисуема. 

 Прпсупрнп дефинище реке кпје припадају 
Јадранскпм,  Егејскпм и црнпмпрскпм сливу. 

 Зна щуа су уермпминералне впде. 
Зна пснпвне уиппве земљищуа у нащпј земљи. 

Мауемауика:Гепграфска 
каруа(пдређиваље 
гепграфске щирине и 
дужине и расупјаље у 
прирпди ппмпћу 
размера),размера,мереое 
на каруи и 
уерену,предсуављаое 
рељефа на 
каруама,сасуављаое 
уабела,анализа 
дијаграма,средоа 
вреднпсу  
Биплпгија:Живпуна 
средина и екпсисуеми, 
екплпщки факупри,услпви 
живпуа на кппну,шпвек и 
прирпда,защуиуа 
прирпдних дпбара наще 
земље 

Станпвнищтвп и 
насеља Србије 
 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне и 
друщувене пдлике наще државе 
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на  гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 

•Ушеник зна пснпвне пдлике суанпвнищува наще 
земље. 
•Разликује у гусуини насељенпсуи између 
ппјединих делпва Србије. 
•Преппзнаје наципнални сасуав суанпвнищува у 
Србије. 
•Разуме разлпге маспвне миграције 
ппљппривреднпг суанпвнищува из села у градпве. 
•Упшава разлишиуе врсуе насеља и мпже да 
пбјасни оихпве разлике. 
•Преппзнаје разне уиппве градпва. 
•Мпже да ппище пснпвне пдлике града Бепграда. 

       9 Мауемауика: прирпдни 
приращуај у прпмилима, 
мпруалиуеу, 
науалиуеу,суарпсне 
пирамиде,гусуина 
насељенпсуи  
Музишка кулуура: 
уппзнаваое са песмама и 
играма српскпг нарпда на 
прпсупру Р. Србије 
,ппзнауи српски 
кпмппзиупри 
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прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима          ГЕ.2.4.1. 
пписује прирпдне и друщувене пдлике 
наще државе и навпди оене гепграфске 
регије 
 ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 
сурукууре суанпвнищува                                    
ГЕ.2.4.1. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике наще државе и навпди оене 
гепграфске регије 
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе  
  ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља     
ГЕ.3.4.1. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) у нащпј земљи и уме да издвпји 
гепграфске регије 
       
 

Привреда Србије  ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне и 
друщувене пдлике наще државе 
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на  гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 

 зна щуа је привреда и на кпје делаунпсуи се 
дели. 

 Преппзнаје пснпвне пдлике п земљпрадои, 
ппвруарсуву, впћарсуву, винпградарсуву, 
супшарсуву, лпву и рибплпву, щумарсуву. 

 Упшава знашај енергеуике, налазищуа 
енергеуских извпра. 

 Прпсупрнп пдређује уз ппмпћ насуавника 
налазищуа налазищуа руда меуала и немеуала. 

 Зна  ппјам и ппделу индусурије, ппвезанпсу са 

      15 Хемија:Немеуали-физишка 
свпјсува, меуали, пксиди , 
спли, угљпвпдпници-
извпр енергије,угљени 
хидрауи, прпуеини, масуи , 
виуамини; Непрганскае и 
прганске супсуанце –
загађиваое живпуне 
средине 
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прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима          ГЕ.2.4.1. 
пписује прирпдне и друщувене пдлике 
наще државе и навпди оене гепграфске 
регије 
 ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 
сурукууре суанпвнищува                                    
ГЕ.2.4.1. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике наще државе и навпди оене 
гепграфске регије            ГЕ.3.1.1. дпнпси 
закљушке п прпсупрним (упппграфским) и 
каузалним везама гепграфских шиоеница - 
пбјекауа, ппјава, прпцеса и пднпса на 
пснпву анализе гепграфске каруе  
  ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи 
ГЕ.3.4.1. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) у нащпј земљи и уме да издвпји 
гепграфске регије 
       
 

псуалим привредним делаунпсуима. 

 Зна ппделу лаке индусурије, делимишнп ппзнаје 
уериупријални размещуај и знашај. 

 Преппзнаје ппјам, ппделу и услпве за развпј 
ууризма, уурисуишке регије. Ушеник мпже да 
ппище пплпжај свпје ппщуине и пкруга. 

 Преппзнаје важне сапбраћајнице свпг завишаја. 

 Впдећим пууем мпже да ппище прирпдне 
пдлике свпг краја. 

 Пписује  суанпвнищувп са аспекуа гусуине 
насељенпсуи, прирпдни приращуај; сурукууре 
суанпвнищува и миграције. 

 Мпже да набрпји и ппище главне привредне 
делаунпсуи и гране свпг краја. 

 

 
Завишајна 
гепграфија 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.1.3.1. ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 
прпсупрни расппред 

 Именује инуеграцијске прпцесе у Еврппи и 
савременпм свеуу. 

 Преппзнаје и делимишнп пбразлаже знашај 
пплиуишке, екпнпмске, кулуурнп-прпсвеуне и 
наушнп-уехнплпщке сарадоа наще земље са 

       6  
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 ГЕ.1.3.2. дефинище ппјам привреде и 
преппзнаје привредне делаунпсуи и 
привредне гране 
ГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне и 
друщувене пдлике наще државе         
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм 
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе 
ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља 
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи 
ГЕ.3.4.1. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) у нащпј земљи и уме да издвпји 
гепграфске регије 

другим државама и међунарпдним прганиза-
цијама. 
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Срби ван граница 
Србије  

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.1.3.1. ппзнаје пснпвне ппјмпве п 
суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв 
прпсупрни расппред 
 ГЕ.1.3.2. дефинище ппјам привреде и 
преппзнаје привредне делаунпсуи и 
привредне гране 
ГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне и 
друщувене пдлике наще државе         
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним средсувима (бпјама, линијама, 
прпсуим гепмеуријским знацима, 
симбплишким знацима ...), графикпм, 
уабелпм и схемпм 
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава креуаое 
суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 
сурукууре суанпвнищува 
ГЕ.2.4.1. пписује прирпдне и друщувене 
пдлике наще државе и навпди оене 
гепграфске регије 
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе 

•Уме да уз ппмпћ насуавника прикаже прпсупрни 
расппред Срба у пкружеоу. 
•Ппзнаје пквирни брпј Српске дијасппре. 
 
 

  4 Исуприја:Србија крпз 
векпве, Први св. рау, 
Други св. рау, распад 
СФРЈ..... 
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ГЕ.3.3.1. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
суанпвнищува и насеља 
ГЕ.3.3.2. пбјащоава ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј и размещуај 
привреде и привредних делаунпсуи 
ГЕ.3.4.1. пбјащоава гепграфске везе 
(прпсупрне и каузалне, дирекуне и 
индирекуне) и закпниупсуи (ппщуе и 
ппсебне) у нащпј земљи и уме да издвпји 
гепграфске регије 
 

Србија у 
савременим 
интеграцијским 
прпцесима 
 

ГЕ.1.1.3. преппзнаје и шиуа гепграфске и 
дппунске елеменуе каруе 
ГЕ.2.1.1. пдређује суране свеуа упрпсупру и 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај месуа и уашака 
на гепграфскпј каруи 
ГЕ.2.1.3. преппзнаје и пбјащоава 
гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе кпји су предсуављени 
мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и 
схемпм 
ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске 
ппдауке: на немпј каруи, карупграфским 
изражајним ГЕ.2.3.2. именује међунарпдне 
прганизације у свеуу (EU, UNICEF, UN, 
UNESCO, FAO, Црвени крсу ...) 
ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпсупрним 
(упппграфским) и каузалним везама 
гепграфских шиоеница - пбјекауа, ппјава, 
прпцеса и пднпса на пснпву анализе 
гепграфске каруе 
 

 Именује инуеграцијске прпцесе у Еврппи и 
савременпм свеуу. 

 Преппзнаје и делимишнп пбразлаже знашај 
пплиуишке, екпнпмске, кулуурнп-прпсвеуне и 
наушнп-уехнплпщке сарадоа наще земље са 
другим државама и међунарпдним прганиза-
цијама. 

 

    3  

Систематизација 
градива 

Сви суандарди у упку гпдине      2  
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ФИЗИКА 

Циљ насуаве физике јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да уппзнају прирпдне ппјаве и пснпвне закпне прирпде, да суекну 
пснпвну наушну писменпсу, да се псппспбе за упшаваое и расппзнаваое физишких ппјава у свакпдневнпм живпуу и за акуивнп суицаое знаоа п физишким 
ппјавама крпз исураживаое, да пфпрме пснпву наушнпг меупда и да се усмере према примени физишких закпна у свакпдневнпм живпуу и раду. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

Назив предмета: ФИЗИКА 
Разред: ПСМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  КПРЕЛАЦИЈА ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1. Псцилатпрнп 
и таласнп 
кретаое 

 
 
 

 
Физика 

(6.раз. Креуаое, 7.раз. Равнпуежа) 
 

Мауемауика  
(5. раз. Разлпмци, 6.раз. Раципнални брпјеви, 
7.раз. Раципнални алгебарски изрази, Неке 

пснпвне функције) 
 

Музишкп 
(5.раз Извпђеое музике, Слущаое музике)  

 
Гепграфија  

(5.раз. Васипна и Земља, Земљина 
креуаоа,6.раз. Република Гршка) 

 
 

- зна щуа је мауемауишкп клаунп; 
- уме да напище фпмулу за перипд 
псцилпваоа мауемауишкпг клауна и уме да 
је примени;  
- зна да набрпји врсуе псцилација 
- уме да пбјасни закпн пдржаоа енергије 
при псцилпваоу уела ( за мауемауишкп 
клаунп или куглицу закашену п еласуишну 
ппругу); 
- зна щуа су менахишки уаласи и уме да 
набрпји врсуе; 
- уме да разликује уаласни зрак пд уаласнпг 
фрпнуа; 
- зна врсуе уаласа према пблику уаласнпг 
фрпнуа; 
- зна щуа је звук, ппјам акусуике и извпр 
звука (уме да ух набрпји); 
- Зна да дефинище физишке велишине 
кпјима се пписује звук уј. уалас: амплиууда, 

- Ф.И.1.1.1.; Ф.И.1.2.1. Ф.И.1.4.1.; 
Ф.И.1.4.3.; Ф.И.1.4.4.; 
Ф.И.1.7.1.;Ф.И.1.7.2; 
 
- Ф.И.2.1.4.; Ф.И.2.2.1.; Ф.И.2.2.3.; 
Ф.И.2.4.1.; Ф.И.2.5.1.; Ф.И.2.6.1.; 
Ф.И.2.6.2; Ф.И.2.7.1.; Ф.И.2.7.2.; 
Ф.И.2.7.3.;  
 
- Ф.И.3.1.1.; Ф.И.3.1.2.; Ф.И.3.2.1.; 
Ф.И.3.2.2.; Ф.И.3.2.3.; Ф.И.3.2.4.; 
Ф.И.3.2.5.; Ф.И.3.7.1. 

8 
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перипд, уаласна дужина, брзина, јашина, 
праг шујнпсуи, бпју и висину звука;  
- зна щуа је уп улуразвук, инфразвук, ехп;  
- уме да пбјасни ппјам резпнанције; 
- зна на кпји нашин мпже да се защуиуи пд 
буке 

2. Светлпсне 
ппјаве 

 
 
 
 

Физика 
(6.раз. Креуаое) 

 
Мауемауика  

(6.раз. Раципнални брпјеви, 7.раз. Неке 
пснпвне функције) 

 
 

Ликпвнп  
(5.раз. Линија, 6.раз. Визуелнп 

сппразумеваое, 7.раз. Кпмппзиција и 
прпсупр) 

 
 

- зна щуа је ппуика; 
- уме да дефинище и пбјасни пснпвне 
ппјмпве кпји се кприсуе у ппуици; 
- зна да пбјасни правплинијскп прпсуираое 
свеулпсуи; 
-зна и уме да пбјасни кпје врсуе ликпва 
ппсупје; 
- уме да дефинище и пбјасни кпнсурукцију 
ликпва предмеуа кпд равнпг пгледала; 
- зна щуа је дифузнп пдбијаое свеулпсуи; 
- зна да дефинище сферна пгледала и 
набрпји оегпве елеменуе; 
- уме да пбјасни кпнсурукције ликпва кпд 
издубљенпг и испупшенпг  сфернпг 
пгледала и зна пспбине дпбијенпг лика; 
- зна фпрмулу за увећаое пгледла и уме да 
је примени; 
- зна фпрмуле за апсплууни и релауивни 
индекс преламаоа и уме да је примени; 
- разуме щуа је ппуишки ређа а щуа гущћа 
средина и зна оихпве каракуерисуике; 
- зна да пбјасни преламаое свеулпсуи при 
прпласку из ппуишки ређе у ппуишки гущћу 
средину и пбраунп; 
- уме да пбјасни упуалну рефлексију; 
- зна да пбјасни преламаое свеулпсзи крпз 
ппуишку плпшу; 
- зна да пбјасни преламаое свеулпсуи крпз 
ппуишку призму; 
- уме да дефинище, набрпји елеменуе и 

- Ф.И.1.7.1.; Ф. И.1.7.2.; 
 
- Ф.И.2.4.1.; Ф.И.2.4.2.; Ф.И.2.4.3.; 
Ф.И.2.6.1.; Ф.И.2.6.2.;  
 
- Ф.И.3.4.1. 

15 



343 
 

ппделу спшива; 
- зна да пбјасни преламаое свеулпсуи крпз 
спшива; 
- зна да пдреди пплпжај ликпва кпд спшива; 
- зна једнашину спшива и уме да је примени; 
- зна фпрмулу и јединице за јашину и 
увећаое кпд спшива и уме да је примени; 
- зна да набрпји ппуишке инсуруменуе и уме 
да ппище нјихпв принцип рада;  
- зна да ппище кпнсурукцију лика кпд лупе; 
- зна фпрмулу за увећанје лика кпд лупе и 
микрпскппа и уме да је примени; 
 

3. Електришнп 
ппље 

 
 

 
 
 
 

 - зна кпје су ппследице узајамнпг делпваоа 
два уела кпја нису у неппсреднпм дпдиру; 
- уме да набрпји врсуе наелекурисаоа; 
- зна да пбјасни када се уела привлаше а 
када пдбијају; 
- зна врсуе елекуришне  силе; 
- уме да пбјасни делпваое елекуришне  
силе; 
- зна да разликује врсуе наелекурисаоа уј.  
уипа силе. 
- зна фпрмулу за израшунаваое кплишине 
наелекурисаоа и уме да је примени; 
- зна закпн п пдржаваоу кплишине 
наелекурисаоа; 
- зна ппделу мауеријала пп елекуришним 
пспбинама; 
- преппзнаје елекурпскпп и елекурпмеуар и 
уме даи их ппище; 
- зна Кулпнпв закпн; 
- разуме ппјам уашкасупг наелекурисаоа; 
- разуме ппјам физишкп ппље и зна да га 
пбјасни; 
- зна щуа је елекуришнп ппље, пд шега 

- Ф.И.1.1.2.;  
 
- Ф.И.2.4.1.; Ф.И.2.4.2.; Ф.И.2.4.3.; 
Ф.И.2.6.1.; Ф.И.2.6.2.;  
 
- Ф.И.3.4.1.;  
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ппуише и уме да га пбјасни; 
- разуме ппјам прпбнпг наелекурисаоа; 
- зна ппделу елекуришнпг ппља; 
- зна каракуерисуике хпмпгенпг и 
нехпмпгенпг елекуришнпг ппља; 
- уме да пбјасни какп се графишки приказује 
елекуришнп ппље и зна оегпве пспбине; 
- уме да пбјасни елекуришнп ппље уашкасупг 
нелекурисаоа;  
- зна фпрмулу за јашину елекуришнпг ппља и 
уме да је прпмени; 
- зна фпрмулу за елекуришни ппуенцијал и 
уме да је примени; 
- зна щуа је рад сила елекуришнпг ппља и 
какп пн зависи пд пууа; 
- зна фпрмулу за рад сила елекуришнпг 
ппља и уме да је примени; 
- зна фпрмулу за елекуришни наппн и уме да 
је примени; 
- зна везу између рада сила елекуришнпг 
ппља и наппна; 
- уме да пбјасни елекуришнп ппље 
плпшасупг кпндензауапра; 
- уме да пбјасни елекуришне ппјаве у 
аумпсфери; 
 
 

4.  
Електришна 

струја 
 

 

 
 
 
 

Физика 
(7. раз. Механишки рад снага и енергија, 8.раз. 

Елекуришнп ппље) 
Мауемауика  

(6.раз. Раципнални брпјеви, 7.раз. 
Раципнални алгебарски изрази, Зависнпсу 
физишке велишине и оихпвп графишкп 
предсуављаое, Неке пснпвне функције, 8.раз. 
Линеарне једнашине са 

- уме да дефинище елекуришну сурују; 
- зна фпрмулу за израшунаваое јашине; 
елекуришне сурује и уме да је примени; 
-уме да пбјасни услпве за насуајаое 
елекуришне сурује; 
- зна да дефинище ЕМС (елекурпмпупрну 
силу); 
- зна кпје су шесуице нпсипци елекуришне 
сурује кпд меуала, уешнпсуи и гаспва; 

-Ф.И.1.3.1; Ф.И.1.4.1.; Ф.И.1.4.2.; 
Ф.И.1.4.3.; Ф.И.1.4.5.; Ф.И.1.4.6.; 
Ф.И.1.7.1.; Ф.И.1.7.2.; 
 
- Ф.И.2.3.1.; Ф.И.2.3.2.; Ф.И.2.3.3.; 
Ф.И.2.3.4.; Ф.И.2.3.5.; Ф.И.2.3.6.; 
Ф.И.2.4.1.; Ф.И.2.4.2.; Ф.И.2.4.3.; 
Ф.И.2.5.2.; Ф.И.2.6.1.; Ф.И.2.7.1.; 
Ф.И.2.7.2.; Ф.И.2.7.3.; 

 
 19 
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једнпм неппзнаупм, Линеарна функција, 
Графишкп предсуављаое суауисуишких 

ппдауака) 
 

ТП  
(5.раз. Увпд, Мауеријали и Технплпгије, 
Енергеуика, 6.раз. Енаргеуика, 7.раз. 
Енергеуика, 8.раз.Елекурпуехнишки 

мауеријали и инсуалације, Елекуришне 
мащине и уређаји, Пд идеје дп реализације-

мпдули) 
 

Хемија 
 (7.раз. Сурукуура аупма, Елекурплиуи) 

 

- зна да набрпји врсуе извпра елекуришне 
сурује и да наведе примере; 
- зна да набрпји дејсува елекуришне сурује; 
- зна щуа је елекуришна пуппрнпсу 
прпвпдника, уме да напище фпрмулу и да 
је примени; 
- зна щуа је специфишна пуппрнпсу 
прпвпдника 
и щуа пна ппказује; 
- уме да пдреди да ли је неки меуал дпбар 
или лпщ прпвпдник елекуришне сурује на 
пснпву брпјне вреднпсуи оегпве 
специфишне прпвпдљивпсуи; 
- зна щуа су пуппрници и оихпву ппделу;  
- уме да напище фпрмуле за рад и снагу 
елекуришне сурује и уме да је примени; 
- зна везу између kWh i J; 
- уме да израшуна цену ппурпщене 
елекуришне енергије; 
- зна щуа пписује Чул-Ленцпв закпн, да га 
напище у пблику фпрмуле и примени; 
-уме да набрпји примере у кпјима 
елекуришна суруја прпвпди упплпуу; 
- зна Пмпв закпн за целп сурујнп кплп и уме 
да га примени; 
- зна да пбјасни прпвпђеое елекуришне 
сурује у уешнпсуима и гаспвима; 
- зна да набрпји и пбјасни нашине ущуеде 
елекуришне енергије; 
 
 
- 

 
- Ф.И.3.3.1.; Ф.И.3.4.1.;Ф.И.3.4.2.; 
Ф.И.3.7.1.; Ф.И.3.7.2. 
 

5. Магнетнп 
ппље 
 
 

 Физика 
(6.раз. Сила, 7.раз. Сила и креуаое, 8.раз. 
Елекуришнп ппље и Елекуришна суруја) 

 

- зна щуа су магнеуи и уме да набрпји врсуе 
магнеуа; 
- зна щуа су пплпви магнеуа и кпје врсуе 
пплпва ппсупје; 

- Ф.И.1.1.2.; Ф.И.1.3.2.;  
 
- Ф.И. 2.5.1; Ф.И.2.6.1.;  
 

6 
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Мауемауика 
(6. раз. Раципнални брпјеви) 

 
ТП 

(5.раз. Увпд, Енергеуика, 6.раз. Енергеуика, 
8.раз. Пд идеје дп реализације-мпдули) 

 
Гепграфија 

(5.раз. Земљина креуао 

- уме да пбјасни защуп се пплпви магнеуа 
бащ уакп зпву; 
- зна закпн п узајамнпм делпваоу 
магнеуних пплпва; 
- зна и уме да пбјасни щуа су суални 
магнеуи и оихпве каракуерисуике; 
- уме да пбјасни ппјаву магнеуне индукције, 
да напище фпрмулу и да је примени; 
- зна да набрпји врсуе магнеунпг ппља и 
оихпве каракуерисуике;  
- уме да прави разлику између магнеуних и 
гепграфслих пплпва Земље;  
- зна правилп десне руке за пдређиваое 
смера креуаоа магнеуне игле; 
 - зна и уме да пбјасни ппјаву да елекуришна 
сурија прпизвпди магнеунп ппље; 
- зна правилп десне руке за пдређиваое 
смера креуаоа сурује и смера прпсуираоа 
магнеунпг ппоа кпд правплинијскпг, 
кружнпг прпвпдника и спленпида; 
- зна щуа је елекурпмагнеу и магнеуни 
диппл; 
- зна да прпвпдник кпји се креће у 
магнунпм 
ппљу прпизвпди дпдаунп магнеунп ппље; 
- зна правилп леве руке за пдређиваое 
смера ппмераоа прпвпдника кпји се налази 
у магнеунпм ппљу; 
- зна да пбјасни слишнпсуи и разлике 
елекуришнпг и магнеунпг ппља; 
- зна да пбјасни дппринпс Никпле Тесле и 
Михајла Пупина развпју науке п 
елекурпмагнеуним  
ппјавама и оихпвпј примени. 
 елекурпмагнеуним  
ппјавама и оихпвпј примени. 

- Ф.И.3.7.2. 
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Елементи 
атпмске и 
нуклеарне 
физике 

 Физика 
(8.раз.Елекуришнп ппље). 

 
Хемија  

(7раз. Сурукуура аупма и Изпуппи). 
 

Биплпгија 
( 7.раз  Грађа шпвешјег уела,  8раз. Екплпгија и 

живпуна средина, Угрпжаваое, защуиуа и 
унапређиваое екпсисуема – живпуне средине) 

 
Гепграфија 

 (8.раз. клима Србије) 

-зна да пбјасни сурукууру аупма; 
- зна кпје силе делују између шесуица кпје 
шине аупм (елекурпсуауишка и нуклеарна); 
- зна да пбјасни делпваое елекурпсуауишке 
и нуклеарне силе; 
- зна пснпвне пспбине нулклеарне силе; 
- зна пснпвну разлику између 
елекурпсуауишке и нуклеарне силе; 
- зна щуа су изпуппи и уме да набрпји 
изпуппе впдпника. 
- уме да пбјасни защуп дплази дп 
радипакуивнпг распада и кпје врсуе 
радипакуивних распада ппсупје (алфа, беуа 
и гама распад); 
- уме да пбјасни прирпдну и вещуашку 
радипакуивнпсу; 
- зна кпјим се велишинама пписује 
радипакуивни распад и зна да их 
дефинище; 
- зна да наведе примере за сваку врсуу 
распада; 
- зна каква је прпдпрнпсу сваке врсуе 
радипакуивнпг зрашеоа и шиме се мпжемп 
защуиуиуи; 
- зна да пбјасни нуклеарну фисију; 
- зна да пбјасни нуклеарну фузију; 
- уме да пбјасни примену нуклеарне 
енергије и радипакуивнпг зрашеоа. 
 

 8 
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Физика и 
савремени свет 

 Физика 
(све нас.јединица из пве уеме). 

 
Биплпгија  

(кап наушна дисциплина). 
 

Хемија 
(кап наушна дисциплина). 

 
 

- зна да набрпји ппдгране физике кап щуп 
су: аупмска физика, квануна физика, физика 
плазме, нуклеарна физика и физика 
елеменуарних шесуица, асурпфизика иуд.; 
- зна щуа је ЦЕРН и каквим исураживаоима 
се бави; 
- зна да ппсупје инуердисциплинарне 
наушне пбласуи кап щуп су физишка хемија и 
бипфизика кпје ппвезују  физику, хемију и 
биплпгију; 
- зна да је оихпва примена навище 
засуупљена у медицини и разуме оихпв 
знашај; 
- зна да пбјасни примену физике у 
медицини; дијагнпсуика (ренген, улуразвук,  
ЕКГ, ЕЕГ, НМР иуд,), лешеоу (ппуика, ласери, 
радипуерапије и хемипуерапије иуд.) 
- зна да пбјасни примеу физике у 
уехнплпгији: грађевинарсувп, архиуекуура, 
елекурпуехника иуд. 
- уме да дпнесе закљушак п ууицају физике 
на друге прирпдне науке: медицине, 
уехнплпгије. 
 

 2 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и мауемауишку писменпсу и да напредују ка реализацији 
пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, кап и да:  

- псппспби ушенике да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама; 
- псппспби ушенике да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима; 
- развије мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје; 
- псигура да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и закпниупсуи у прирпди и друщуву; 
- псппспби ушенике за примену усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе; 
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- предсуавља пснпву за успещнп насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; 
- дппринпси развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 
 
Гпдищои фпнд шаспва: 136 шаспва 

 

Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
Разред: ПСМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1. Слишнпст трпуглпва  
 
 
 

Ушеник зна: 
-Талеспву уепрему и да је примени; 
-да примени слишнпсу на правпугли урпугап. 

1.3.2.  1.4.1.  1.4.2.  2.3.2.  3.3.1.  
3.3.6.  3.4.1. 

8 

2. Ташка, права и раван  Ушеник уме да: 
-пдреди међуспбан пднпс уашака, прави и равни; 
-влада ппјмпвима диедар, рпгаљ и пплиедар; 
-рещава задауке прупгпналне прпјекције, пплиедра, диедра и рпгља 
када неппхпдни елеменуи нису неппсреднп дауи. 
 

1.3.1.  1.3.2.  1.3.4.  1.4.1.  1.4.2.  
3.3.1.  3.4.1. 

12 

3. Линеарне једнашине и неједнашине 
са једнпм неппзнатпм 

 
 
 
 

Ушеник уме да: 
-рещи линеарне једнашине и неједнашине у кпјима се неппзнауа 
ппјављује у самп једнпм шлану; 
-сасуавља и рещава линеарне једнашине и неједнашине; 
-кприсуи линеарне једнашине при рещаваоу уексууалних задауака. 
 

1.2.1.  2.2.1.  2.2.5.  3.2.1.  3.2.5. 18 

4. Призма 
 

 

 Ушеник: 
-влада ппјмпм призме; 
-рашуна ппврщину и запремину призме. 
 

1.3.4.  2.3.4.  3.3.4. 14 

5. Пирамида  Ушеник: 
-влада ппјмпм пирамиде; 
-рашуна ппврщину и запремину пирамиде. 
 

2.3.4.  3.3.4. 16 

6. Линеарна функција  Ушеник уме да: 1.2.4.  2.2.4.  3.2.4. 12 
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-пдреди вреднпсу функције да уе уаблицпм или фпрмулпм; 
-упши зависнпсу међу прпменљивим, зна функцију     и графишки 
инуерпреуира оена свпјсува; 
-кприсуи линеарну функцију за рещаваое уексууалних задауака. 
 

7. Графишкп представљаое 
статистишких ппдатака 

 Ушеник уме да: 
-пдреди пплпжај уашке у кппрдинаунпм сисуему; 
-уумаши графикпне, дијаграме и уабеле; 
-пбрађује ппдауке прикупљене и предсуавља их уабеларнп или 
графишки; 
-предсуавља средљу вреднпсу медијанпм; 
-цруа график кпјим предсуавља међузависнпсу велишина. 

1.5.1.  1.5.2.  1.5.3.  2.5.1.  2.5.2.  
2.5.3.  3.5.1.  3.5.2.  3.5.3. 
 

8 

8. Системи линеарних једнашина са 
две неппзнате 

 Ушеник: 
-рещава сисуеме линеарних једнашина; 
-кприсуи сисуеме линеарних једнашина у уексууалним задацима; 
-сасуавља и рещава сисуеме линеарних једнашина. 
 

1.2.1.  2.2.1.  2.2.5.  3.2.1.  3.2.5. 12 

9. Ваљак  Ушеник: 
-влада ппјмпм ваљка; 
-рашуна ппврщину и запремину ваљка. 
 

1.3.5.  2.3.5.  3.3.5. 10 

10. Купа  Ушеник: 
-влада ппјмпм купе; 
-рашуна ппврщину и запремину купе. 
 

1.3.5.  2.3.5.  3.3.5. 12 

11. Лппта  Ушеник: 
-влада ппјмпм лппуе; 
-рашуна ппврщину и запремину лппуе. 
 

1.3.5.  2.3.5.  3.3.5. 6 

12. Писмени задаци са исправкама    8 

 

БИПЛПГИЈА 

Циљ насуаве биплпгије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
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другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја развијају знаоа, вещуине 
и умеоа из пбласуи екплпгије и защуиуе живпуне средине, уз примену кпнцепуа пдрживпг развпја. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

Назив предмета:  БИПЛПГИЈА 
Разред: ПСМИ 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПБРАЗПВНИ 

СТАНДАРДИ 
САДРЖАЈ ПРПГРАМА КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 

1. Увпд 1.3.8. зна пснпвне наушне шиоенице п евплуцији живпуа на Земљи 
1.3.9. зна да живпу на Земљи има заједнишкп ппреклп са шијпм се 
исупријпм мпжемп уппзнауи на пснпву фпсилних записа 
 2.3.5. упшава да ппсупје разлике између јединки исуе врсуе и 
разлишиуих врсуа и зна да су пне насуале делпваоем евплуципних 
механизама  
3.2.1. зна каракуерисуике и пснпвне функције унууращое грађе 
биљака, живпуиоа и шпвека  
 
 

Биплпщка и кулуурна евплуција 
шпвека     
Услпви живпуа на земљи 
Разнпврснпсу живпг свеуа- 
Бипдиверзиуеу 
Услпви живпуа на земљи, 
Разнпврснпсу живпг свеуа- 
Бипдиверзиуеу 
Нивпи прганизације живпг свеуа 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-српски језик 
-Биплпгија 5 ,6 
и 7 разред 
-Хемија 

5 пбрада+ 0 
вежбе + 1 
ууврђиваое=6 

2. Екплпгија и 
живптна средина 

1.1.5. зна да ппсупје прпсупрне и временске прпмене кпд живих бића 
и ппзнаје пснпвне шиоенице п упме 
1.2.5. разуме да је за живпу неппхпдна енергија кпју прганизми 
пбезбеђују исхранпм 
1.2.7. зна да прганизми функципнищу кап независне целине у суалнпј 
инуеракцији са пкплинпм 
1.4.1. преппзнаје пснпвне екплпщке ппјмпве (живпуна средина, 
суанищуе - бипупп, живпуна заједница - бипценпза, пппулација, 
екплпщка нища, екпсисуем, бипм, бипсфера) и зна најппщуије 
шиоенице п оима 
 1.4.2. преппзнаје ууицаје ппјединих абипуишких и бипуишких факупра 
на прганизме и пппулације 
1.4.3. уме на задаупм примеру да пдреди мауеријалне и енергеуске 
упкпве у екпсисуему, шланпве ланаца исхране и правце кружеоа 
најважнијих супсуанци (впде, угљеника, азпуа)  

Предмеу исураживаоа, исупријски 
развпј и знашај екплпгије   
Живпуна средина и екпсисуем 
Живпуна средина и екпсисуем 
Услпви живпуа у суанищуу. 
Екплпщки факупри  
Пднпс прганизама и живпуне 
средине 
Услпви живпуа у суанищуу. 
Екплпщки  факупри. Пднпс  
прганизама и живпуне средине 
Пппулација 
Живпуна заједница и оена 
прганизација 
Пппулација. Живпуна заједница и 

-Гепграфија, 
-ликпвна 
кулуура,  
-исуприја,  
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп 
васпиуаое 
-српски језик 
-Биплпгија 5,6 
и 7 разред 

12 пбрада+ 4 
вежбе + 5 
ууврђиваое=2
1 
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2.4.1. уппуребљава екплпщке ппјмпве у ппису уипишних сиууација у 
прирпди 
2.4.2. зна и правилнп именује делпве екпсисуема, заједница и 
пппулација и зна да ппище везе између делпва 
2.4.3. уме да на разнпврсним примерима пдреди пснпвне 
мауеријалне и енергеуске упкпве у екпсисуему, пснпвне пднпсе 
исхране и најважнија свпјсува бипценпза и пппулација 
2.4.4. зна да у прирпди ппсупји кружеое ппјединих супсуанци (впде, 
угљеника и азпуа) 
2.4.5. преппзнаје разлишиуе бипме и зна оихпв пснпвни расппред на 
земљи 
2.4.6. преппзнаје живпуне услпве кпји владају у ппјединим 
екпсисуемима Еврппе и свеуа и каракуерисуишне предсуавнике врсуа 
кпје их насељавају 
 3.1.5. уме да пбјасни везу између прпмена у прпсупрнпм и 
временскпм пкружеоу и прпмена кпје се дещавају кпд живих бића у 
кпмплексним сиууацијама у слпженијим заједницама 
3.2.5. разуме слишнпсуи и разлике у инуеграцији грађе и функције 
јединке упкпм живпунпг циклуса 
3.2.7. зна и разуме главне мпрфплпщке и функципналне 
каракуерисуике пргана кпји реагују на прпмене у пкплини и 
каракуерисуике пргана кпји враћају прганизам у равнпуежу пнда 
када је из ое избашен (суреснп суаое -улпга ендпкринпг сисуема) 
3.2.8. зна и разуме кпје су ппследице суреснпг суаоа за прганизам 
3.4.1. уме да пбјасни какп разлишиуи делпви екпсисуема ууишу један 
на други кап и међуспбне пднпсе пппулација у бипценпзи  
3.4.2. разуме да се уз мауеријалне упкпве увек пренпси и енергија и 
пбраунп и инуерпреуира пднпсе исхране у екпсисуему (ауупурпфне, 
хеуерпурпфне, сапрпурпфне живпуне кпмплексе, ланце исхране и 
урпфишке пирамиде) 
3.4.3. разуме знашај кружеоа ппјединих супсуанци у прирпди (впде, 
угљеника и азпуа)3.4.4. разуме прпсупрну и временску прганизацију 
живпуних заједница и пппулација 

оена прганизација 
Екпсисуем 
Пснпвни бипми на Земљи. 
бипсфера 
Екпсисуем . Пснпвни бипми на 
Земљи. Бипсфера 

-Хемија 
-Физика 

3. Угрпжаваое 
 и защтита и 
унапређиваое 

1.4.4. преппзнаје живпуне услпве кпји владају у каракуерисуишним 
екпсисуемима Србије и најважније предсуавнике врсуа кпје их 
насељавају 

Разнпврснпсу  и сурукуура 
екпсисуема 
Екпсисуем кппнених впда 

-Гепграфија, 
-мауемауика,  
-физишкп и 

12 пбрада+ 4 
вежбе + 5 
ууврђиваое=2
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екпсистема- 
живптна средина   

1.4.6. разуме ууицај шпвека на биплпщку разнпврснпсу (несуанак 
врсуа, сеша щума, инуензивна ппљппривреда, пупад) 
 1.4.7. преппзнаје пснпвне прпцесе важне у защуиуи и пшуваоу 
живпуне средине (рециклажу, кпмппсу) и у защуиуи бипдиверзиуеуа 
(наципналних паркпва, прирпдних резервауа) 
 1.4.8. зна щуа мпже лишнп предузеуи у защуиуи свпг неппсреднпг 
живпунпг пкружеоа 
1.6.1. уме да разликује и кприсуи једнпсуавне прпцедуре, уехнике и 
инсуруменуе за прикупљаое ппдауака у биплпгији (ппсмаураое, 
брпјаое, мереое) 
 1.6.2. уме да пп упуусуву и уз ппмпћ насуавника реализује 
једнпсуавнп исураживаое, пппуни фпрмулар, прикаже резулуауе у 
уабели/графикпну и извесуи п резулуауу  
2.1.4. уме да пбјасни везу између прпмена у прпсупрнпм и 
временскпм пкружеоу и прпмена кпје се дещавају кпд живих бића у 
пкплнпсуима када делује маои брпј шинилаца на уипишне заједнице 
живих бића или прганизме  
2.2.8. зна да је неппхпдна кппрдинација функција у вищећелијским 
прганизмима и зна кпји пргански сисуеми пмпгућују пву инуеграцију 
2.3.5. упшава да ппсупје разлике између јединки исуе врсуе и 
разлишиуих врсуа и зна да су пне насуале делпваоем евплуципних 
механизама  
2.3.6. упшава прилагпђенпсу прганизама и разуме да упкпм евплуције 
прирпднп пдабираое дпвпди дп прилагпђаваоа прганизама на 
услпве живпуне средине 
 2.4.5. преппзнаје разлишиуе бипме и зна оихпв пснпвни расппред на 
земљи 
2.4.6. преппзнаје живпуне услпве кпји владају у ппјединим 
екпсисуемима Еврппе и свеуа и каракуерисуишне предсуавнике врсуа 
кпје их насељавају 
2.4.7. зна да пбјасни пснпвне прилагпђенпсуи живих прганизама на 
живпу у ваздущнпј, впденпј и земљищнпј средини 
2.4.8. разуме ппследице загађеоа впде, ваздуха и земљищуа, кап и 
знашај пшуваоа прирпдних ресурса и ущуеде енергије 
2.4.9. разуме знашај прирпдних дпбара у защуиуи прирпде 
(наципналних паркпва, прирпдних резервауа, бпуанишких бащуа, зпп-

Екпсисуеми мпра 
Загађиваое впдених екпсисуема и 
мпгућа защуиуа 
Загађиваое впдених екпсисуема и 
мпгућа защуиуа 
Щумски екпсисуем 
Травни екпсисуем 
Угрпженпсу и мпгућнпсуи защуиуе 
кппнених екпсисуема 
Угрпженпсу и мпгућнпсуи защуиуе 
кппнених екпсисуема 
Агрпекпсисуеми 
Урбарни екпсисуеми 
Угрпжаваое и  защуиуа   
бипдиверзиуеуа 
Кауегприје защуићених прирпдних 
дпбара 
Кауегприје защуићених прирпдних 
дпбара 
Црвене коиге флпре и фауне 
Угрпжаваое и защуиуа кулуурних 
дпбара 
Унапређиваое живпуне средине 
 

здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп  
Васпиуаое 
-прирпда и 
друщувп 
-српски језик 
-Биплпгија 5,6 
и 7 разред 
-Хемија 
-Физика 

1 
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врупва)  
2.6.1. уме да уз навпђеое реализује слпженп прикупљаое ппдауака, 
сисуемауизује ппдауке и извесуи п резулуауу2.6.3. уме, уз ппмпћ 
насуавника, да прави графикпне и уабеле према два криуеријума уз 
кпменуар резулуауа  
2.6.4. уме на задаупм примеру, уз ппмпћ насуавника, да ппсуави 
хиппуезу, фпрмира и реализује једнпсуаван експеримену и извесуи п 
резулуауу  
3.1.5. уме да пбјасни везу између прпмена у прпсупрнпм и 
временскпм пкружеоу и прпмена кпје се дещавају кпд живих бића у 
кпмплексним сиууацијама у слпженијим заједницама3.4.5. предвиђа 
на пснпву задауих услпва средине уип екпсисуема кпји у уим 
услпвима насуаје 
3.4.6. ппзнаје механизме кпјима развпј шпвешансува изазива прпмене 
у прирпди (ууицај киселих кища, пзпнских рупа, ппјашаое ефекуа 
суаклене бащуе, глпбалне климауске прпмене) 
3.4.7. ппзнаје механизме делпваоа мера защуиуе живпуне средине, 
прирпде и бипдиверзиуеуа  
3.4.8. разуме защуп се непгранишен развпј шпвешансува не мпже 
пдржауи у пгранишеним услпвима целе планеуе 
3.6.1. разуме знашај и уме сампсуалнп да реализује сисуемаускп и 
дугпурајнп прикупљаое ппдауака  
3.6.2. уме да псмисли једнпсуаван прпупкпл прикупљаоа ппдауака и 
фпрмулар за упис резулуауа 
3.6.3. уме сампсуалнп да прави графикпне и уабеле према два 
криуеријума уз деуаљан извещуа 
3.6.5. зна, уз пдгпварајуће навпђеое насуавника, сампсуалнп да 
псмисли, реализује и извесуи п експерименуу на примеру кпји сам 
пдабере 
 

4. Глпбалне 
ппследице 
загађеоа 
живптне средине 

1.4.5. преппзнаје пснпвне ппследице развпја шпвешансува на прирпду 
(ууицај киселих кища, пзпнских рупа, ппјашаое ефекуа суаклене 
бащуе, глпбалне климауске прпмене) и најважније врсуе загађиваоа 
впде, ваздуха, земљищуа 
1.6.1. уме да разликује и кприсуи једнпсуавне прпцедуре, уехнике и 
инсуруменуе за прикупљаое ппдауака у биплпгији (ппсмаураое, 

Климауске прпмене. Ефекуи 
суаклене бащуе 
Пщуећеое пзпнскпг пмпуаша 
Киселе кище. Сущеое щума 
Пщуећеое пзпнскпг пмпуаша 
Киселе кище. Сущеое щума 

-Гепграфија, 
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 

5 пбрада+ 1 
вежбе + 3 
ууврђиваое=9 
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брпјаое, мереое) 
1.6.2. уме да пп упуусуву и уз ппмпћ насуавника реализује 
једнпсуавнп исураживаое, пппуни фпрмулар, прикаже резулуауе у 
уабели/графикпну и извесуи п резулуауу 
1.6.4. уме пп упуусуву да изведе унапред ппсуављени експеримену и 
пдгпвпри на једнпсуавну хиппуезу уз ппмпћ и навпђеое насуавника 
3.4.7. ппзнаје механизме делпваоа мера защуиуе живпуне средине, 
прирпде и бипдиверзиуеуа 
3.4.8. разуме защуп се непгранишен развпј шпвешансува не мпже 
пдржауи у пгранишеним услпвима целе планеуе 
3.6.1. разуме знашај и уме сампсуалнп да реализује сисуемаускп и 
дугпурајнп прикупљаое ппдауака 
3.6.2. уме да псмисли једнпсуаван прпупкпл прикупљаоа ппдауака и 
фпрмулар за упис резулуауа 
3.6.3. уме сампсуалнп да прави графикпне и уабеле према два 
криуеријума уз деуаљан извещуај 
3.6.4. разуме знашај кпнурпле и прпбе у експерименуу (варираое 
једнпг/вище факупра), уме да ппсуави хиппуезу и извуше закљушак 
3.6.5. зна, уз пдгпварајуће навпђеое насуавника, сампсуалнп да 
псмисли, реализује и извесуи п експерименуу на примеру кпји сам 
пдабере 
 
 
 

Загађиваое и ерпзија земљищуа. 
Щиреое пусуиоа 
Загађиваое и ерпзија земљищуа. 
Щиреое пусуиоа 
Несуајаое биљних и живпуиоских 
врсуа 

уехнплпгија 
-грађанскп  
Васпиуаое 
-прирпда и 
друщувп 
-српски језик 
-Биплпгија 5,6 
и 7 разред 
-Хемија 
-Физика 

5.Живптна 
средина и 
пдрживи развпј 

1.4.6. разуме ууицај шпвека на биплпщку разнпврснпсу (несуанак 
врсуа, сеша щума, инуензивна ппљппривреда, пупад) 
1.4.7. преппзнаје пснпвне прпцесе важне у защуиуи и пшуваоу 
живпуне средине (рециклажу, кпмппсу) и у защуиуи бипдиверзиуеуа 
(наципналних паркпва, прирпдних резервауа)  
1.4.8. зна щуа мпже лишнп предузеуи у защуиуи свпг неппсреднпг 
живпунпг пкружеоа 
1.6.1. уме да разликује и кприсуи једнпсуавне прпцедуре, уехнике и 
инсуруменуе за прикупљаое ппдауака у биплпгији (ппсмаураое, 
брпјаое, мереое)  
1.6.2. уме да пп упуусуву и уз ппмпћ насуавника реализује 
једнпсуавнп исураживаое, пппуни фпрмулар, прикаже резулуауе у 

Пдрживи развпј 
Прирпдни ресуси-пдрживп 
кприщћеое 
Енергеуска ефикаснпсу 
Пупад и рециклажа 

-Гепграфија, 
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-уехника и 
уехнплпгија 
-грађанскп  
Васпиуаое 
-прирпда и 
друщувп 
-српски језик 

5 пбрада+ 3 
вежбе + 3 
ууврђиваое=1
1 
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уабели/графикпну и извесуи п резулуауу 
1.6.4. уме пп упуусуву да изведе унапред ппсуављени експеримену и 
пдгпвпри на једнпсуавну хиппуезу уз ппмпћ и навпђеое насуавника 
2.6.1. уме да уз навпђеое реализује слпженп прикупљаое ппдауака, 
сисуемауизује ппдауке и извесуи п резулуауу  
2.6.3. уме, уз ппмпћ насуавника, да прави графикпне и уабеле према 
два криуеријума уз кпменуар резулуауа 
2.6.4. уме на задаупм примеру, уз ппмпћ насуавника, да ппсуави 
хиппуезу, фпрмира и реализује једнпсуаван експеримену и извесуи п 
резулуауу  
3.4.7. ппзнаје механизме делпваоа мера защуиуе живпуне средине, 
прирпде и бипдиверзиуеуа  
3.4.8. разуме защуп се непгранишен развпј шпвешансува не мпже 
пдржауи у пгранишеним услпвима целе планеуе  
3.6.1. разуме знашај и уме сампсуалнп да реализује сисуемаускп и 
дугпурајнп прикупљаое ппдауака 
 3.6.2. уме да псмисли једнпсуаван прпупкпл прикупљаоа ппдауака и 
фпрмулар за упис резулуауа  
3.6.3. уме сампсуалнп да прави графикпне и уабеле према два 
криуеријума уз деуаљан извещуај 
3.6.4. разуме знашај кпнурпле и прпбе у експерименуу (варираое 
једнпг/вище факупра), уме да ппсуави хиппуезу и извуше закљушак 

-Биплпгија 5,6 
и 7 разред 
-Хемија 
-Физика 

6. Живптна 
средина , 
здравље и 
култура живљеоа 

1.5.1. зна пснпвне мере за пдржаваое лишне хигијене и хигијене 
пкплине и разуме защуп је важнп да их се придржава 
1.5.3. разуме знашај пдржаваоа хигијене кућних љубимаца, дпмаћих 
и дивљих живпуиоа и правилнпг ппхпђеоа са оима 
1.5.4. разуме защуп је важнп да се придржава званишних упуусуава 
кпја се пднпсе на заразне бплесуи (епидемије и пандемије) 
1.5.7. разуме да загађеое живпуне средине (впде, ваздуха, 
земљищуа, бука, иуд.) и неке прирпдне ппјаве (UV зрашеое) 
неппвпљнп ууишу на здравље шпвека 
1.6.4. уме пп упуусуву да изведе унапред ппсуављени експеримену и 
пдгпвпри на једнпсуавну хиппуезу уз ппмпћ и навпђеое насуавника 
2.5.1. ппзнаје пснпвне механизме делпваоа превенуивних мера у 
пшуваоу здравља 
2.5.4. зна механизме кпјима загађеое живпуне средине угрпжава 

Екплпщка права 
Савремени нашин живпуан и 
здравље људи 
Екплпщка кулуура- кулуура 
живљеоа савременпг шпвека 

-Гепграфија, 
-мауемауика,  
-физишкп и 
здравсувенп 
васпиуаое,  
-грађанскп  
васпиуаое 
-прирпда и 
друщувп 
-српски језик 
-Биплпгија 5,6 
и 7 разред 
-Хемија 
-Физика 

7 пбрада+ 6 
вежбе + 1 
ууврђиваое=1
4 
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здравље шпвека  
2.6.1. уме да уз навпђеое реализује слпженп прикупљаое ппдауака, 
сисуемауизује ппдауке и извесуи п резулуауу 
2.6.3. уме, уз ппмпћ насуавника, да прави графикпне и уабеле према 
два криуеријума уз кпменуар резулуауа 
2.6.4. уме на задаупм примеру, уз ппмпћ насуавника, да ппсуави 
хиппуезу, фпрмира и реализује једнпсуаван експеримену и извесуи п 
резулуауу 
 3.5.1. ппзнаје узрпке и физиплпщке ппследице заразних бплесуи 
3.6.1. разуме знашај и уме сампсуалнп да реализује сисуемаускп и 
дугпурајнп прикупљаое ппдауака  
3.6.2. уме да псмисли једнпсуаван прпупкпл прикупљаоа ппдауака и 
фпрмулар за упис резулуауа  
3.6.3. уме сампсуалнп да прави графикпне и уабеле према два 
криуеријума уз деуаљан извещуај 
3.6.4. разуме знашај кпнурпле и прпбе у експерименуу (варираое 
једнпг/вище факупра), уме да ппсуави хиппуезу и извуше закљушак 
3.6.5. зна, уз пдгпварајуће навпђеое насуавника, сампсуалнп да 
псмисли, реализује и извесуи п експерименуу на примеру кпји сам 
пдабере 

 

ХЕМИЈА 
Циљ насуаве хемије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
 
- развијаое функципналне хемијске писменпсуи; 
- разумеваое прпмена и ппјава у прирпди на пснпву суешених знаоа п хемијским ппјмпвима, уепријама, мпделима и закпнима; 
- псппспбљаваое ушеника за кпмуницираое кприщћеоем хемијских уермина, хемијских симбпла, фпрмула и једнашина; 
- развијаое сппспбнпсуи за извпђеое једнпсуавних хемијских исураживаоа; 
- развијаое сппспбнпсуи за рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема; 
- развијаое лпгишкпг, апсуракунпг и криуишкпг мищљеоа; 
- псампсуаљиваое ушеника за уражеое и кприщћеое релевануних инфпрмација у разлишиуим извприма (учбеник, наушнппппуларни шланци, Инуернеу); 
- развијаое свесуи п важнпсуи пдгпвпрнпг пднпса према живпунпј средини, пдгпварајућег и раципналнпг кприщћеоа и пдлагаоа разлишиуих супсуанци у 
свакпдневнпм живпуу; 
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- ппдсуицаое ушенишке радпзналпсуи, ппуребе за сазнаваоем п свпјсувима супсуанци у пкружеоу и ппзиуивнпг пднпса према ушеоу хемије; 
- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима и сппспбнпсуима и даљпј прпфесипналнпј пријенуацији. 
Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

 

Назив предмета: ХЕМИЈА 
Разред: ПСМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 

Неметали, пксиди 
неметала и киселине 

 
 
 
 

Ушеник/ушеници 
-знају п засуупљенпсуи немеуала у прирпди у елеменуарнпм виду и у 
једиоеоима 
 -знају физишка и хемијска свпјсува важнијих немеуала 
 -ппвезују свпјсува немеуала са оихпвим пплпжајем у перипднпм сисуему 
 -знају да пксиди немеуала кпји реагују са впдпм са опм граде киселине 
 -знају да се киселине мпгу дпказауи ппмпћу индикаупра 

ХЕ1.2.1.  
ХЕ.1.2.4.  
ХЕ.1.2.7.   
ХЕ.1.2.8.   
ХЕ.2.2.3.   
ХЕ.2.2.4.   
ХЕ.3.2.1.   
ХЕ.3.2.2.   
ХЕ.3.2.3.   
ХЕ.1.6.1.  
ХЕ.1.6.2.  
 ХЕ.2.6.2.  
ХЕ. 3.6.4. 

13 Биплпгија, 
физика, 
гепграфија, 
градивп хемије из 7. 
разреда 

Метали, пксиди 
метала и хидрпксиди 

 
 
 
 

Ушеник/ушеници 
- знају пснпвна физишка и хемијска свпјсува меуала -ппвезују свпјсува меуала са 
оихпвим пплпжајем у перипднпм сисуему -знају кпја свпјсува меуала пдређују 
оихпву примену -знају да пксиди немеуала кпји реагују са впдпм  граде 
хидрпксиде -знају да се хидрпксиди мпгу дпказауи ппмпћу индикаупра 

 
ХЕ1.2.1.  
ХЕ. 1.2.2.   
ХЕ.1.2.3.   
ХЕ.1.2.4.  
ХЕ.1.2.5.  
ХЕ. 2.2.1.   
ХЕ.3.2.4.   
ХЕ.1.6.1.   
ХЕ.1.6.2.   
ХЕ.2.6.2.   
ХЕ.3.6.4. 

 

 8 Биплпгија, 
физика, 
гепграфија, 
уехнишкп 
градивп хемије из 7. 
разреда 
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Спли 
 
 

 Ушеник/ушеници 
-разликују свпјсува пксида немеуала и меуала и ппвезују киселине и хидрпксиде 
са пдгпварајућим      фпрмулама  
-разумеју елекурплиуишку диспцијацију 
 -знају щуа су спли и щуа је неуурализација 
 -упшавају везу између пксида, киселина и хидрпксида и спли  и да зна 
пруакуишну примену пснпвних класа непрганских једиоеоа 
 

ХЕ.1.2.4.  
ХЕ.1.2.5.   
ХЕ. 1.2.6.   
ХЕ.1.2.9.   
ХЕ.1.2.10. 
ХЕ. 2.2.1.    
ХЕ.3.2.5.  
ХЕ.3.2.6.     
ХЕ.1.6.2.   
ХЕ.2.6.3.   
ХЕ.3.6.4. 

5 Градивп хемије из 7. 
разреда,биплпгија, 
мауемауика 

Електрплитишка 
диспцијација 

киселина,база и спли 
 
 
 

 Ушеник/ушеници 
 

ХЕ.1.2.6.   
ХЕ.1.2.10.   
ХЕ.2.2.2. 

                  
ХЕ.3.2.1. 

3 Технишкп пбразпваое, 
физика 

 
Увпд у прганску 

хемију, угљпвпдпници 
 
 

 Ушеник/ушеници 
знају щуа су прганска једиоеоа - знају да су угљеникпви аупми у прганским 
једиоеоима  шеувпрпваленуни  
- разуме да се угљеникпви аупми везују у пувпрене и заувпрене низпве 
једнпсуруким, двпсуруким и урпсуруким везама  
-разумеју разлику између засићених, незасићених и арпмауишних 
угљпвпдпника,        -разликују алкане, алкене и алкине на пснпву мплекулске и 
сурукуурне фпрмуле и назива,     -знају пснпвна физишка и хемијска свпјсува 
угљпвпдпника -разумеју сурукууру изпмеурије,  -знају главне прирпдне извпре 
угљпвпдпникпвих једиоеоа идеривауе нафуе 

ХЕ.1.3.1.   
ХЕ.1.3.2.   
ХЕ.1.3.3. 
ХЕ.2.3.1.   
ХЕ.3.3.1.   
ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 

 

14 Биплпгија, 
 градивп хемије из 7. 
разреда 

 
Прганска једиоеоа са 

кисепникпм 

 Ушеник/ушеници 
-знају функципналну групу алкпхпла и какп се именују 
 -разумеју какп хидрпксилна група пдређује физишка и хемијска свпјсува 
алкпхпла 
 -знају дпбијаое, физишка и хемијска свпјсува еуанпла  
-знају пракуишну примену и щуеуна дејсува алкпхпла  
-знају генеуску везу измеоу алкпхпла и прганских киселина 

 
ХЕ.1.3.1.   
ХЕ.1.3.2.   
ХЕ.1.3.3. 
ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.3.1.   
ХЕ.2.6.3. 
ХЕ.3.3.1.   
ХЕ.3.3.2. 

 
9 

 
Биплпгија 
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ХЕ.3.3.3. 
ХЕ.3.6.4. 

 

Биплпщки важна 
прганска једиоеоа 

 Ушеник/ушеници 
знају щуа су масуи и уља  
-разумеју пснпвна хемијска свпјсува масуи и уља  
-знају улпгу масуи и уља у живим сисуемима  
-знају щуа су угљени хидрауи -разликују мпнпсахарине  
-знају разлику између сахарпзе и щећера  
-знају улпгу прпуеина у живим бићима 

ХЕ.1.4.1.   
ХЕ.1.4.2.  
ХЕ. 2.4.1. 
ХЕ.3.4.1.  
ХЕ. 3.4.2. 
ХЕ. 1.6.2. 
ХЕ.2.6.3.  
ХЕ. 3.6.3.   
ХЕ.3.6.4. 

 

 
12 

 
Биплпгија 

 
Хемија живптне 
средине 
 
 

 Ушеник/ушеници 
 уреба да знају да примене суешена знаоа п защуиуи живпуне средине - уреба да 
знају да упше какп се загађује живпуна средина  - уреба да знају какп да 
искприсуе секундарне сирпвине и смаое загађеое живпуне средин 

 
ХЕ.1.5.1. 

 
4 

 
Биплпгија 

 

 

ТЕХНИЧКП И ИНФПРМАТИЧКП ПБРАЗПВАОЕ  

Циљ насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у пснпвнпј щкпли јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку, уехнишку и инфпрмауишку 
писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим 
сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да 
се ушеници уппзнају са уехнишкп-уехнплпщки развијеним пкружеоем, суекну пснпвну уехнишку и инфпрмауишку писменпсу, развију уехнишкп мищљеое, уехнишку 
кулууру рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

Назив предмета: ТЕХНИЧКП И ИНФПРМАТИЧКП ПБРАЗПВАОЕ 
Разред: ПСМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД КПРЕЛАЦИЈА 
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Електришне мащине и 
уређаји 

 
 
 

- дефинищу закпн п пдржаоу 
енергије; 

- пбјасне шиме се бави 
елекурпуехника; 

- знају ппделу елекуришне сурује; 
- знају ппсуупак прпизвпдое, 

урансфпрмације и пренпса  
елекуришне енергије; 

- знају алуернауивне извпре енергије; 
- разумеју знашај и ппуребу щуедое 

енергије; 
- знају пснпвне елекурпуехнишке 

симбпле; 
- ппзнају елекурпуермишке уређаје у 

дпмаћинсуву, оихпве пснпвне 
делпве и принцип рада; 

- разликују генераупр пд 
елекурпмпупра и мпгу да пбјасне 
принципе оихпвпг рада; 

- ппзнају пснпвне делпве и принцип 
рада елекурпмеханишких уређаја у 
дпмаћинсуву; 

- ппзнају пснпвне делпве и принцип 
рада елекурпуермишкп-механишких 
уређаја; 

- правилнп кприсуе елекуришне 
уређаје и апарауе; 

- примеоују и ппщуују мере защуиуе 
у раду са елекуришним апарауима. 

 14 - ТИП-7.р. (уема-Eнергеуика); 
-Гепграфија 8.р. (уема-
Енергеуски извпри); 
-Физика 8.р. (уема-Елекуришна 
суруја); 

Електрптехнишки материјали  
и инсталације 
 

 
 
 
 

- ппзнају елекурпинсуалаципне 
мауеријале и прибпр, оихпва 
свпјсува и примену; 

- мпгу да шиуају једнпсуавније 
елекурпуехнишке щеме и да их 
кприсуе у пракуишнпм раду; 

- умеју да сасуаве једнпсуавније  

 10 -ТИП- 6.р. (уема-Тех. цруаое у 
грађевин.); 
-Физика 8.р. (уема-Ел.кплп); 
-ТИП-7.р. (уема-Тех.цру. у 
мащинсуву); 
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сурујнп кплп; 
- ппзнају кућне елекуришне 

инсуалације; 
- знају ппаснпсуи пд сурује; 
- ппзнају нашин защуиуе пд сурујнпг 

удара. 

Дигитална електрпника  
 
 
 

- ппзнају пснпве аналпгне и 
дигиуалне уехнплпгије; 

- упшавају преднпсу дигиуалне  над 
аналпгнпм уехнплпгијпм; 

- знају пснпвне елекурпнске 
елеменуе, лпгишка и инуегрисана 
кпла и оихпву функцију; 

- знају симбпле кпји се кприсуе у 
елекурпници; 

- шиуају једнпсуавније ел. щеме; 
- ппзнају сурукууру рашунара са 

суанпвищуа елекурпнике; 
- разумеју рад елекурпнских уређаја 

у дпмаћинсуву; 
- ппреде дигиуалне и аналпгне 

уређаје у дпмаћинсуву и упшавају 
оихпве преднпсуи и мане; 

- разумеју принцип рада 
уелекпмуникаципних и 
аудипвизуелних уређаја у 
дпмаћинсуву. 

 12 -Физика 8.р. (уема-Елекуришна 
суруја); 
-Инфпрм.  и рашунарсувп 5. и 
6.р. (уема-Инуернеу); 
-ТИП 7.р. (уема-Инфпрм. 
уехнплпгије) 

Пд идеје дп реализације 
(кпнстру-ктпрскп 
мпделпваое) -   мпдули 

 
 
 
 

- пракуишнп израђују елекуришна и 
елекурпнска кпла; 

- пракуишнп израђују мпделе 
елекуришних мащина; 

- ефикаснп сарађују са другима кап 
шланпви пара, уима или групе.  

 16 -ТИП 5., 6. и 7.р. (уема-
Кпнсурукуп-рскп мпде-
лпваое); 

Инфпрматишке технплпгије   - кприсуе прпграме за пбраду уексуа 
и уабеларну пбраду ппдауака; 

- ппзнају ппделу рашунарских мрежа; 

 16 -Инфпрм. и рашунарсувп-5.р. 
(уема –Рад са уексупм), 6.р. 
(уема-Инуернеу) , 7.р. (уема-
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- знају пснпвне елеменуе рашунарске 
мреже; 

- кприсуе Инуернеу за надградоу 
знаоа и самппбразпваое; 

- кприсуе елекурпнску ппщуу;  
- креирају презенуације и крауке 

филмпве; 
- кприсуе једнпсуавније спфувере за 

израду елекуришних щема. 

Израда презенуац.) и 8.р. 
(уема –Tабеларни прпрашуни); 

-ТИП-5., 6. и 7. р. (уема-
Инфпрмау. ехнплпг.) 

 

 

ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ 

Циљ насуаве физишкпг васпитаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, ппвезаним са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, 
дппринесе инуегралнпм развпју лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, усаврщаваоу и примени 
мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 шаспва 

Назив предмета: ФИЗИЧКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
Разред: ПСМИ 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

Физишке сппспбпсти  
 
 

-примени једнпсуавнe кпмплексе прпсуих и ппщуеприпремних вежби − изведе 
вежбе (разнпврсна прирпдна и изведена креуаоа) и кприсуи их у сппруу, 
рекреацији и разлишиуим живпуним сиууацијама − уппреди резулуауе 
уесуираоа са вреднпсуима за свпј узрасу и сагледа сппсувени мпупришки 
напредак 

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 

6 

Атлетика  
 
− кпмбинује и кприсуи дпсегнууи нивп усвпјене уехнике креуаоа у сппруу и 
свакпдневнпм живпуу − дпвпди у везу развпј физишких сппспбнпсуи са 
аулеуским дисциплинама 

Фв.1.1.3,ФВ.1.1.4,ФВ.1.1.5,ФВ.1.1.6, 
ФВ.1.1.7,ФВ.1.1.9,ФВ.2.1.3,ФВ.2.1.4 
ФВ.2.1.5,ФВ.2.1.6,ФВ.2.1.7,фв.3.1.6, 
ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,ФВ.3.1.9.3.1.10, 

12 
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ФВ.3.1.11,ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13, 
ФВ.3.1.14,ФВ.3.1.15 
 

Рукпмет 
 
 

 кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила рукпмеуа у игри 
− ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

10 

Кпщарка  кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила кпщарке у игри 
− ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

8 

Футспл 
 

 
 
 
 
 
 

 кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила фудбала у игри 
− ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Пдбпјка  
 
 
 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила пдбпјке у игри 
− ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

10 

Сппртска  гимнастика  
 
 

− пдржава суабилну и динамишку равнпуежу у разлишиуим креуаоима, извпди 
рпуације уела− кприсуи елеменуе гимнасуике у свакпдневним живпуним 
сиууацијама и игри − прпцени сппсувене мпгућнпсуи за вежбаое у гимнасуици 

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, 
ФВ2.1.9,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.3.1.6,ФВ.3.1.7,ФВ.3.1.8,3.1.8, 
ФВ.3.1.9,ФВ.3.1.10,ФВ.3.1.11, 
ФВ.3.1.12,ФВ.3.1.13,ФВ.3.1.14, 
ФВ.3.1.15 

12 
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ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА (Реализујe се крпз 
све наставне пбласти и теме уз 
практишан рад 

 
 
 
 

− пбјасни свпјим решима сврху и знашај вежбаоа − кприсуи пснпвну 
уерминплпгију вежбаоа − ппщуује правила ппнащаоа у и на прпсуприма за 
вежбаое у щкпли и ван ое, кап и на сппруским манифесуацијама − примени 
мере безбеднпсуи упкпм вежбаоа − пдгпвпрнп се пднпси према пбјекуима, 
справама и реквизиуима у прпсуприма за вежбаое − примени и ппщуује 
правила уимске и сппруске игре у складу са еуишким нпрмам 

 
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 
 

 

  
 

  
 
 

 

Изабрани сппрт: 
Пдбпјка 

 
 
 

кприсуи елеменуе уехнике у игри − примеоује пснпвна правила пдбпјке у игри 
− ушесувује на унууарпдељенским уакмишеоима 

 
ФВ1.1.1,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1,ФВ.2.1.2 
ФВ.3.1.1.ФВ.3.1.2 

 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у ПРАВИЛНИКУ П НАСТАВНПМ ПРПГРАМУ ЗА ПСМИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА  ("Сл. гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018) 
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4. ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ И ПРПГРАМИ ПП РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ППСТУПЦИМА ЗА ОИХПВП ПСТВАРИВАОЕ 

4.1 ИЗБПРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 
 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Циљ ушеоа прпграма грађанскп васпитаое је ппдсуицаое развпја лишнпсуи кпја је пдгпвпрна према свпјим правима и правима других, пувпрена за дпгпвпр и 
сарадоу и спремна да акуивнп ушесувује у живпуу щкплске заједнице, уважавајући принципе, прпцедуре и вреднпсуи демпкраускпг друщува. 
 
Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: ПРВИ 

НАСТАВНА ТЕМА ИСХПДИ 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ ФПНД 

 
 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у пдељеоу 
 

НА КРАЈУ ПРВПГ РАЗРЕДА УШЕНИК ЋЕ БИТИ У СТАОУ ДА: 
 
– наведе у шему је успещан и у шему жели да напредује; 
– упшава међуспбне разлике и слишнпсуи са другим 
ушеницима у пдељеоу; 
– ппнаща се на нашин кпји не угрпжава ппуребе, права и 
псећаоа других; 
– преппзна кпд себе и других пснпвна псећаоа; 
– преппзнаје примере ппщупваоа и крщеоа права 
деуеуа у свпм пкружеоу, пришама, филмпвима; 
– преиспиуује свпје ппсуупке и прихвауа да не мпра увек 
да буде у праву;  
– уражи ппмпћ у сиууацијама крщеоа свпјих и ууђих 
права;  
– разликује дпбру и лпщу кпмуникацију у сппсувенпм 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм друщуву, 
есуеуишка кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран 
пднпс према пкплини 
 

4 
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искусуву, ближем пкружеоу, коижевним делима, 
филмпвима; 
 

 
 

ДЕМПКРАТСКП 
ДРУШТВП 

Пдељеое/група кап 
заједница 
 

– дпгпвара се и пдлушује у дпнпщеоу пдељеоских 
правила и да се ппнаща у складу са оима; 
– свпјим решима пбразлпжи неппхпднпсу правила кпја 
регулищу живпу у заједници; 
– преппзна дпбре суране свпг пдељеоа и пнп щуп би 
уребалп прпмениуи/ппбпљщауи; 
– заједнп са врщоацима и насуавникпм ушесувује у 
рещаваоу прпблема у пдељеоу; 
– ушесувује у изради плана једнпсуавне акције; 
 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм друщуву, 
есуеуишка кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран 
пднпс према пкплини 
 

13 

 

ПРПЦЕСИ У 
САВРЕМЕНПМ СВЕТУ 

Кпмуникација и 
сарадоа 
 
 
 

– разликује дпбру и лпщу кпмуникацију у сппсувенпм 
искусуву, ближем пкружеоу, коижевним делима, 
филмпвима; 
– кпмуницира слущајући сагпвпрника и уражи 
пбјащоеое пнпга щуп не разуме; 
– слпбпднп изнпси мищљеое, пбразлаже идеје, даје 
предлпге и прихвауа да други мпгу имауи другашије 
мищљеое; 
– сарађује и преузима разлишиуе улпге у групи/уиму; 
– са другим ушеницима извпди и дпкуменуује 
једнпсуавну акцију; 
– дппринпси прпмпцији акције; 
– на једнпсуаван нашин вреднује изведену акцију  
  

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм друщуву, 
есуеуишка кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран 
пднпс према пкплини 
 

7 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 
пдељеоа/групе 

– заједнп са врщоацима и насуавникпм ушесувује у 
рещаваоу прпблема у пдељеоу; 
– сарађује и преузима разлишиуе улпге у групи/уиму; 
– са другим ушеницима извпди и дпкуменуује 
једнпсуавну акцију; 
– дппринпси прпмпцији акције; 
– на једнпсуаван нашин вреднује изведену акцију 

Кпмпеуенција за ушеое, рещаваое прпблема, 
кпмуникација, сарадоа пдгпвпрнп ушещће у демпкраускпм друщуву, 
есуеуишка кпмпеуенција, пдгпвпран пднпс према здрављу, пдгпвпран 
пднпс према пкплини 
 

12 
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Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у „Сл. гласнику - Прпсвеунпм гласнику“, бр. ------. 

ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
Разред: Први 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ФПНД 

Увпд  Кпгниуивни аспеку:  
• да разуме пснпвнa сазнаоа п уемама кпје ће се пбрађивауи на насуави Правпславнпг 
кауихизиса  
Афекуивни аспеку:  
• биуи ппдсуакнуу да акуивнп ушесувује на шаспвима верске насуаве 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

1 

Заједница кап пснпв живпта  
 
Кпгниуивни аспеку:  
• мпћи да ппище и пбјасни знашеое ппјма заједнице кап и оегпв пднпс према оему 
блиским пспбама (ппрпдици)  
•мпћи да преппзна да не мпжемп једни без других  
• знауи да нас љубав ппвезује са другима  
• знауи да се правилнп псени крсним знакпм  
• знауи да је Бпг Свеуа Трпјица (Заједница)  
• знауи да крщуеоем ппсуајемпшланпви Бпжје ппрпдице (Цркве)  
Афекуивни аспеку:  
• ппжелеуи да шини дпбрп другима (ближоима) у свпјпј заједници  

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 
 

4 
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• желеуи да изражава хрищћанску љубав према Бпгу и ближоима 

Заједница љубави, Бпга, 
шпвека и прирпде  

 Кпгниуивни аспеку:  
• знауи да заједница са Бпгпм ппшива на слпбпди  
• знауи да је ппслущнпсу израз љубави  
•мпћи да преппзна да је дариваое плпд љубави  
• мпћи да сазна да је мплиува разгпвпр са Бпгпм  
• мпћи да усвпји уексу мплиуве Пше нащ  
• знауи да је Бпг Пуац сувприп свеу из љубави  
•мпћи да преппзна да је нащ живпу Бпжји дар  
• знауи да Бпг жели да живимп у заједници са Оим  
Афекуивни аспеку:  
• ппказивауи жељу да љубав исказује на кпнкреуан нашин • биуи мпуивисан да љубав 
према Бпгу изражава мплиувпм 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 
 

5 

Неизмерна љубав Бпжја – 
Христпс се рпди  

 Кпгниуивни аспеку:  
•мпћи да преппзна пснпвне дпгађаје библијске приппвесуи п Хрисупвпм рпђеоу 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

6 

Црква – Заједница са Бпгпм  • мпћи да преппзна и именује главне лишнпсуи из библијске прише п Хрисупвпм рпђеоу ( уз 
ппмпћ икпне празника и пп кљушним симбплима)  
•мпћи да преппзна да је прпслава празника дпгађај целе ппрпдице крпз кпји се псуварује 
заједница љубави  
•мпћи да усвпји уексу (садржај) и мелпдију песме ( Бпжић, Бпжић )  
• мпћи да преппзна да је Свеуи Сава ппсвеуип свпј живпу Бпгу збпг љубави према Оему  
Афекуивни аспеку:  
Пп заврщеуку уеме:  
• кпд ушеника ће се развиуи жеља да акуивнп ушесувује у прпслави Хрисупвпг рпђеоа  
• кпд ушеника ће се развиуи жеља да према ближоима ппдражава пример љубави Свеупга 
Саве 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

8 

Христпва љубав према 
шпвеку и свету  

 Кпгниуивни аспеку:  
• уппзнауи Хрисупвп ушеое кап „ушеое“ п љубави и пращуаоу ( на примерима из 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  

4 
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јеванђељских приша)  
• преппзнауи и разумеуи да је права љубав када је ппказујемп делима  
• усвпјиуи садржај и мелпдију песме „Знащ ли кп уе љуби силнп“  
• биуи у мпгућнпсуи да ппище ппјединпсуи библијске ппвесуи п Хрисупвпм Васкрсеоу  
• преппзнауи и именпвауи главне лишнпсуи из библијске прише п Хрисупвпм Васкрсеоу ( уз 
ппмпћ икпне празника и пп кљушним симбплима)  
• преппзнауи да је прпслава празника дпгађај целе ппрпдицекрпз кпји се псуварује 
заједница љубави  
• мпћи да ппище прпслављаое Васкрса у свпјпј ппрпдици  
• зн ауи пбишаје у вези са Васкрспм Афекуивни аспеку:  
• развијауи ппуребу да делима исказују љубав  
• развијауи жељу да ушесувује у припремама за прпславу пвпг највећег хрищћанскпг 
празника 

2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

Наща брига п свету – 
твпревини Бпжјпј 

 Кпгниуивни аспеку:  
•мпћи да преприша пдабране прише кпје гпвпре п Хрисупвпј љубави према свеуу и шпвеку  
• на елеменуарнпм нивпу мпћи да пбјасни међуспбну ппвезанпсу свих људи и прирпде  
• преппзнауи и именпвауи ппсуупке људи кпји су прпжеуи љубављу према прирпди, 
људима и Бпгу  
• упшиуи у кпјпј мери је напредпвап и савладап градивп Правпславнпг кауихизиса 1. 
разреда пснпвне щкпле  
Афекуивни аспеку:  
• развијауи жељу да се брине п биљкама и живпуиоама и целпкупнпј прирпди 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

6 

 

Садржаји и Упуусувп за дидакуишкп-меупдишкп псувариваое прпграма се налазе у „Сл. гласнику - Прпсвеунпм гласнику“, бр. ------. 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Циљ насуаве и ушеоа прпграма Грађанскп васпиуаое је ппдсуицаое развпја лишнпсуи кпја је пдгпвпрна према свпјим правима и правима других, пувпрена за 

дпгпвпр и сарадоу и спремна да акуивнп ушесувује у живпуу щкплске заједнице, уважавајући принципе, прпцедуре и вреднпсуи демпкраускпг друщува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
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Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: ДРУГИ 

НАСТАВНА ТЕМА ИСХПДИ КПРЕЛАЦИЈА ФПНД 
ЧАСПВА 

ППДСТИЦАОЕ   ГРУПНПГ РАДА,   
ДПГПВАРАОА  И САРАДОЕ   СА   
ВРШОАЦИМА   И   ПДРАСЛИМА 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да: 
- се дпгпвара и сарађују са врщоацима и пдраслима, 
-  уппзна садржај предмеуа и нашин рада. 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 

 насуавнх јединица  

2 

ППДСТИЦАОЕ   РАЗВПЈА САМПСВЕСТИ,   
САМПППШТПВАОА   И УВАЖАВАОА   

ДРУГИХ 

 
 
-  развпј сампсвесуи, сампппщупваоа и уважавое других, 
- ушеник уппзнаје квалиуеуе кпјима се пдликују оегпви другпви и 
уши да п оима гпвпри са уважаваоем. 
 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 

 насуавнх јединица 

3 

ПСППСПБЉАВАОЕ   УЧЕНИКА   ДА   
ПРЕППЗНАЈУ   И РАЗУМЕЈУ   СППСТВЕНА 

ПСЕЋАОА   И    ППТРЕБЕ   И ОИХПВУ   
МЕЂУСПБНУ 

ППВЕЗАНПСТ   И   ДА   ШТИТЕ   И   
ПСТВАРУЈУ   СВПЈЕ   ППТРЕБЕ НА   НАЧИН  

КПЈИ   НЕ  УГРПЖАВА   ДРУГЕ 

 
Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да: 
- именује разлшиуа псећаwа кпја се јавqају кад су му ппуреба , 
задпвпљене/ незадпвпљене, 
- преппзнају љубпмпру, 
- сагледа ефекуе ппуужујућих ппрука и уши да преппзнаје и изрази  
псећаје у упј сиууацији, 
- пукрије нашине да превазиђе псећаое суида и љубпмпре, 
- приша п дпживљају и изражаваоу љубави,  
- упши разлишиуе нашине за задпвпљавоwе свпјих жеља и ппуреба.  
 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 

 насуавнх јединица 

7 

 РАЗВИЈАОЕ КПМУНИКАТИВНЕ 
СППСПБНПСТИ, 

НЕВЕРБАЛНЕ   И   ВЕРБАЛНЕ 
КПМУНИКАЦИЈЕ,   ВЕШТИНА НЕНАСИЛНЕ    

КПМУНИКАЦИЈЕ 

- развпј кпмуникауивне сппспбнпсуи, невербалне и вербалн , 
- уппзнаваое разлика између насилнпг и ненасилнпг 
изражаваоа, 
- схвауаое важнпсуи знашаја пажљивпг слущаоа за узајамнп  
разумеваое, 
- примена сапсећајнпг слущаоа, 
- да умесуп "нећу" гпвпри щуа је уп щуп жели, а щуп га спрешава да 
прихвауи захуев пдраслпг. 
 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 

 

 
4 
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ПСППСПБЉАВАОЕ   УЧЕНИКА   ЗА   
ПРИМЕНУ ВЕШТИНА   НЕНАСИЛНЕ 

КПМУНИКАЦИЈЕ   У   РЕШАВАОУ   СУКПБА   
И ВРШОАЧКПМ    ППСЕДПВАОУ 

 
Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да: 
-ппище щуа је дпвелп дп сукпба, 
- преппзнаје псећаоа ушесника у сукпбу, 
- ппсредује у врщоашким сукпбима. 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 

4 

ПСППСПБЉАВАОЕ   УЧЕНИКА  ДА  
УППЗНАЈУ НЕППСРЕДНП  ДРУШТВЕНП 
ПКРУЖЕОЕ   И   СППСТВЕНП МЕСТП   У   
ОЕМУ   И   ДА АКТИВНП   ДППРИНПСЕ 
РАЗВПЈУ   ШКПЛЕ   ПП   МЕРИ ДЕТЕТА 

 
Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да: 
- уппзна  неппсреднп друщувенп пкружеое и сппсувенп месуп у 
оему,  
- аруикулище јасне захуеве у вези са пним щуп би вплеп да прпмени 
у щкпли, 
- уши  п пднпсима блискпсуи са qудима и видпвима ппнащаоа кпји 
мпгу да га пјашају.  
 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 

 

4 
 

ПСППСПБЉАВАОЕ УЧЕНИКА   ДА   
УППЗНАЈУ   И 

УВАЖАВАЈУ   ДЕЧЈА   ПРАВА И ДА   БУДУ   
СППСПБНИ   ДА АКТИВНП   УЧЕСТВУЈУ  У 

ОИХПВПМ   ПСТВАРИВАОУ 
 

 
- зна да свакп деуе има правп на задпвпљеое свпјих ппуреба, 
- зна да сва деца имају исуа права и уме да их наведе и ппище, 
- зна да права укљушују и пдгпвпрнпсу, 
- преппзнаје сиууације у кпјима пдрасли или деца крще дешија 
права, 
- зна щуа да предузме у сиууацијама када су му права угрпжена и пд 
кпга да уражи ппмпћ кад му је ппуребна, 
- даје ппмпћ другпме када му је ппуребна, 
- сарађује са врщоацима и ушиуељем у уређеоу щкплскпг прпсупра. 
 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 

 насуавнх јединица  

 
 
6 

  РАЗВИЈАОЕ   И НЕГПВАОЕ   ПСНПВНИХ 
ЉУДСКИХ 
ВРЕДНПСТИ 

 

 
Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да: 
-усвпји  пснпвне  људске вреднпсуи или врлине, 
-зна кпје вреднпсуи изражава оихпв пмиљени лик. 
-примене сапсећајнп слущаое. 
-сарађује са врщоацима  и узајамнп се  ппдржавају 
 
 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 

 

4 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 
 

 
Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да: 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 

2 
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-прпцени прпграм кпји је прпщап и сппсувенп 
напредпваое, 
-изнпси свпје идеје и акуивнп слуща друге, 
-прихвауа ппсупјаое другашијег  мищљеоа пд свпг. 
 
 

у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
Разред: ДРУГИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ФПНД 

УВПД 1. Ми смп Црква – увпдни 
шас 

 Кпгниуивни аспеку:   

 мпћи да сагледа садржаје кпјима ће се бавиуи насуава Правпславнпг кауихизиса у 
упку 2. разреда пснпвне щкпле;   

 мпћи да упши каквп је оегпвп предзнаое из градива Правпславнпг кауихизиса 
пбрађенпг у преухпднпм разреду щкплпваоа.  

Афекуивни аспеку:   

 желеуи да акуивнп ушесувује на шаспвима верске насуаве 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп 
васпиуаое 
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II – МПЈЕ МЕСТП У ЦРКВИ  
2. 2.Крщтеоем ппстајемп 
шланпви Цркве  
3.Црква – заједница 3.  
4.Храм – местппкупљаоа 
заједнице  
5. Литургија – дпгађај Цркве  
6.Заједница радпсти 

 
 

 Кпгниуивни аспеку:  
• знауи да се Крщуеоем ппсуаје шлан Цркве  
• знауи да је Црква заједница ппупунп другашија пд свих  
• знауи да је Црква заједница са Бпгпм  
• разликпвауи знашеоа ппјмпва Црква (заједница) и храм (месуп на кпјем се сабирамп) 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп 
васпиуаое 
 

4 

ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ  
7. Нарпд Бпжји, разлишите 
службе  
8. Литургијске службе: Епискпп, 
свещтеник и ђакпн  
9. Мнпге службе, једна Црква  
10.Епискпп – слика Христпва на 
Литургији 
11.Кп су мпнаси? 

 Кпгниуивни аспеку:  

 преппзнауи и именпвауи пснпвне службе кпје ппсупје на Лиуургији  

 знауи да свакп у Цркви има свпју службу  

 упшиуи међуспбну ппвезанпсу служби у Цркви  

 упшиуи пд кпликпг је знашаја за неку заједницу пкупљаое свих оених шланпва  

 упшиуи да је и пн сам важан и ппсебан у живпуу Цркве  

 мпћи да пбјасни службу Епискппа у Цркви  

 мпћи да увиди слишнпсу службе Епискппа са првпсвещуеникпм Хрисупм  

 упшиуи да Eпискпп предвпди мплиуву Цркве  

 мпћи да пбјасни кп су мпнаси и щуа су манасуири  
Афекуивни аспеку:  

 ушеник ће биуи ппдсуакнуу да размищља п свпјпј служби у Цркви 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп 
васпиуаое 
 

5 

IV – ЖИВПТ У ЦРКВИ – ЛЕППТА 
ПРАЗНИКА  
12. Пресвета Бпгпрпдица – 
мајка Христпва  
13.Бпжић – Христпс се рпди!  
14. Бпгпјављеое – Христпс је 
Син Бпжји  
15. Свети Сава и Свети Симепн 

 Кпгниуивни аспеку:  

 упшиуи разлпг нaщег великпг ппщупваоа према Бпгпрпдици  

 знауи да је Бпгпрпдица мнпгп вплела Бпга и желела да му служи и да мнпгп впли 
нас  упшиуи да Бпгпрпдицу смаурамп свеуијпм пд свих свеуих   

 знaуи мплиуву Бпгпрпдице Дјевп 

 усвпјиуи уексу и мелпдију песме „Виулејеме славни граде“  

 знауи да се приликпм Крщуеоа Хрисупвпг, Бпг пукрива кап Свеуа Трпјица  

 знауи да је Свеуи Сава нащ први Архиепискпп  

 знауи кп је ппдигап манасуир Хиландар  
Афекуивни аспеку:   

 ппжелеуи да радп ушесуује у прпслављаоу празника  ппжелеуи да суваралашки ( 
крпз песму, мплиуву, цруеж ), искаже свпју љубав и ппщупваое према Бпгпрпдиц 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп 
васпиуаое 

6 

V – ТРПЕЗА ГПСППДОА  
16. Литургија нащ дар Бпгу  

 Кпгниуивни аспеку:  

 мпћи да увиди и каже защуп принпсимп дарпве прирпде Бпгу  

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
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17. Литургијски предмети  
18. Пришещће - храна за живпт 
вешни  
19. Слава у мпјпј ппрпдици 

 упшиуи да су дарпви кпје принпсимп Бпгу, свеу у малпм  

 мпћи на елеменуарнпм нивпу да преппзна и именује лиуургијске предмеуе  

 упшиуи да је заједнишка урпеза израз љубави  

 знауи да је Лиуургија заједнишка урпеза пкп кпје се пкупљају шланпви Цркве  

 мпћи да упши разлику између Свеупг Пришещћа и друге хране  

 упшиуи слишнпсуи елеменауа Лиуургије и славе  
Афекуивни аспеку:  

 кпд ушеника ће се развиуи жеља да ушесувује у Лиуургији 

2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп 
васпиуаое 

VI – СВЕТА ЛИТУРГИЈА – 
ПРПСЛАВА ВАСКРСЕОА  
20. Христпс је са нама у 
Литургији  
21. Пришещће у мпм живпту  
22.Празнујемп Васкрсеое 

 Кпгниуивни аспеку:  

 уппзнауи Хрисупвп ушеое кап „ушеое“ п љубави и пращуаоу ( на примерима из 
јеванђељских приша)  

 преппзнауи и разумеуи да је права љубав када је ппказујемп делима  

 усвпјиуи садржај и мелпдију песме „Знащ ли кп уе љуби силнп“  

 биуи у мпгућнпсуи да ппище ппјединпсуи библијске ппвесуи п Хрисупвпм 
Васкрсеоу  

 преппзнауи и именпвауи главне лишнпсуи из библијске прише п Хрисупвпм 
Васкрсеоу ( уз ппмпћ икпне празника и пп кљушним симбплима)  

 преппзнауи да је прпслава празника дпгађај целе ппрпдицекрпз кпји се псуварује 
заједница љубави  

 мпћи да ппище прпслављаое Васкрса у свпјпј ппрпдици  

 знауи пбишаје у вези са Васкрспм  
Афекуивни аспеку:  

 развијауи ппуребу да делима исказују љубав  

 развијауи жељу да ушесувује у припремама за прпславу пвпг највећег хрищћанскпг 
празника 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп 
васпиуаое 

4 

ИКПНА - ПРПЗПР У ВЕЧНПСТ  
24.Правпславни храм  
25. Икпна - прпзпр у Царствп 
Бпжје  
26. Буди и ти икпнпписац  
27. Царствп Бпжје у светима 

 Кпгниуивни аспеку:  

 знауи да набрпји пснпвне делпве храма  

 упшиуи да је унууращопсу хрампва уређена за служеое Лиуургије  

 знауи да пбјасни кп су свеуиуељи  

 испришауи кп су и щуа су све шинили свеуиуељи кпје славимп  

 упшиуи да ппсупје свеуиуељи и у данащое време  

 сазнауи п неким свеуиуељима нпвијег дпба  
Афекуивни аспеку:   

 биуи ппдсуакнуу на ппщупваое и правилан пднпс према храму и икпнама  

 биуи ппдсуакнуу да впли прирпду и друге људе  

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп 
васпиуаое 
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 биуи ппдсуакнуу да у свим људима види пријауеље Бпжје 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

Ппщти циљ предмета Сазнаое п себи и другима је ппдсуицаое развпја лишнпсуи и спцијалнпг сазнаоа кпд ушеника урећег разреда пснпвне щкпле. Пвај предмеу 
уреба да пружи мпгућнпсу ушеницима да ппсуану акуивни ушесници у прпцесу пбразпваоа и васпиуаоа, и да изграде сазнаоа, умеоа, сппспбнпсуи и вреднпсуи 
неппхпдне за фпрмираое ауупнпмне, кпмпеуенуне, пдгпвпрне и креауивне лишнпсуи, пувпрене за дпгпвпр и сарадоу, кпја ппщуује и себе и друге. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: Трећи 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ МЕЂУПРЕДМЕТНА 
ППВЕЗАНПСТ 

ФПНД 

ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, ДОГОВАРАЊА 
И САРАДЊЕ СА ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА 
 
 
 
 

 

 - Родитељи су упознати са садржајем предмета, начином и 
методама остваривања наставних јединица 

- Дефинисање заједничких потреба, захтева и тешкоћа 
Ученик је упознат са садржајем наставног предмета 

Природа и друштво: 
Породица 
Српски језик: Усмено и 
писмено изражавање  

2 

УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И 
ОСОБЕНОСТИ; УОЧАВАЊЕ И 
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТЕРЕОТИПА ВЕЗАНИХ ЗА 
ПОЛ, УЗРАСТ, ИЗГЛЕД, ПОНАШАЊЕ, ПОРЕКЛО 

 - Уочавање особености и различитости која им прија 
- Разматрање стереотипа о мушким и женским играма; размена 

ставова о томе 
- Разматрање последица стереотипа о мушким и женским 

играма, о поштовању слободе избора; прихватању 
различитости 

- Стереотипи о дечацима и девојчицама, превођење на језик 
чињеница. 

- Разматрање различитости која им не прија - размена о 

Ликовна култура: Цртање 
Физичко васпитање: Игрице 
Природа и друштво: 
Међусобни односи људи 
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искуствима и разлозима искључивања из групе 
- Сагледавање последица саосећајног, односно осуђивачког 

става према понашању које одступа од очекиваног; сукоб 
потреба и како га разрешити. 

- Размена о томе шта су предузели да би изненадили пажњом 
вршњаке супротног пола у протеклој седмици 

- Размена о односу млађе и старије деце у породици, о пошто-
вању слободе избора и договарању, о личној одговорности 

Размена о односу старије и млађе деце, о дискриминацији пo 
узрасту, о искрености у дружењу 

ПРИЈАТЕЉСТВО И МОРАЛНЕ ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ 
СА ТИМ; РАЗВИЈАЊЕ ПОЈМА ПРИЈАТЕЉСТВА 
И МОРАЛНОГ РАСУЂИВАЊА (КРАЂА, ЛАЖ) 

 - Дефинисање појма пријатељства; сукоб и усаглашавање 
ставова у вези са пријатељством. 

- Размена мишљења о томе да ли треба разоткрити лаж коју je 
изрекао пријатељ/ица ; да ли je ћутање о томе исто лаж; да ли 
je лаж опростива; да ли се може бити пријатељ некоме ко 
лаже; зашто je лаж морални прекршај 

- Размена мишљења о сукобу потреба и како га превазићи, 
морална дилема - крађа као услов прихваћености у групи, 
поштовање туђег власништва 

- Размена о томе да ли je крађа морални прекршај и кад je 
покренута добрим намерама 

- Размена о томе шта све чини пријатељство и какви могу бити 
односи међу пријатељима 

 

Српски језик: Анализе текста 
и особине ликова – добре и 
лоше 

5 

ПОЈЕДИНАЦ И ЗАЈЕДНИЦА; ПРАВИЛА КОЈА 
РЕГУЛИШУ ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ; ПРАВА И 
ОДГОВОРНОСТИ; ДОГОВАРАЊЕ 

 - размена мишљења о правима и одговорностима укућана; о 
подели одговорности око кућних послова, о слободи избора, 
правима и обавезама 

- размена мишљења о томе како превазићи сукоб потреба деце 
и одраслих, о стереотипима у вези са полним улогама; о 
дечјим правима и одговорностима; о значају договорања 

- размена мишљења о томе како превазићи сукоб потреба деце 
и одраслих, о кућном реду; о дечјим правима и одго-
ворностима; о значају договарања 

- размена о слободи избора у одлучивању код куће и у школи. О 
чему деца могу сама да одлучују, о одговорности за последице 
избора, о томе како лични избор утиче на друге у околини 

- размена о томе чему правила; како настају; да ли деца могу да 
утичу на мењање правила која регулишу живот у школи, о 
последицама кршења правила; о мерама које треба предузети 
кад дође до кршења правила 

- размена о томе чему служе оцене, шта значи лоша оцена, чему 
она служи, да ли деца имају право да знају зашто су добила 

Природа и друштво: Човек и 
друштво 
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оцену коју су добила и шта je требало да одговоре, ако оцена 
није задовољавајућа 

- размена о томе шта je то демократско одлучивање у разреду, 
како то може да се постигне, шта спречава да се то постигне 

- размена о разлозима побуне у разреду, разликама између 
наређивања и договарања, о одговорности за последице 
понашања 

- ученици се договарају и планирају акције којима ће да 
побољшају простор боравка (учионицу, школско двориште); уче 
како да усагласе идеје, поделе одговорности, од кога да траже 
подршку и како да изведу акције 

ЗАШТИТА ОД НАСИЉА: НЕНАСИЛНО 
РЕШАВАЊЕ СУКОБА 

 - Размена о санкцијама кршења договора међу децом, да ли je 
освета морални прекршај; шта je праведно; како се ненасилно 
може решити сукоб потреба 

- Размена о врстама казни које добијају од родитеља, о 
поступцима који су довели до казне, о осећањима и 
незадовољеним потребама у вези са казном, о алтернативама 
кажњавању. 

- Размена о насиљу у школи - ученика према ученицима, и како 
да се заштите од тога 

 

Природа и друштво: Ја у 
школи 

3 

РАЗВИЈАЊЕ МОРАЛНОГ РАСУЂИВАЊА  - Размена о моралној дилеми - сакривања починиоца из 
солидарности са другом или искрености, о преузимању 
одговорности за последице понашања, о оправданости казне, о 
томе да ли je прећутати исто што и лагати, зашто je лаж 
морални прекршај. 

- Размена о одговорности за ненамерно учињену штету, о 
санкцијама, алтернативама кажњавању. 

- Размена о моралној дилеми - лагању да би се избегла казна, о 
последицама лажи. 

- Размена о томе да ли позитивни циљ оправдава крађу; зашто 
je погрешно красти. 

 

Српски језик: Књижевност – 
поруке текста 

4 

РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ; БРИГА О 
ЖИВОТИЊАМА И БИЉКАМА 

 - Размена о разлозима дечјег насиља према животињама, о 
одговорности и бризи о животињама. 

- Размена o праву на живот, и међусобној повезаности свих 
живих бића; о одговорности и бризи за биљни свет 

- Размена о томе шта су предузели да би изненадили пажњом 
животиње или биљке у протеклој седмици 
 

Природа и друштво: Биљке и 
животиње и наш однос према 
њима 

3 

ЕВАЛУАЦИЈА  - Ученици се подстичу да сами процене програм који су прошли 
и сопствено напредовање; 

Српски језик: Усмено и 
писмено изражавање 

1 
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- Презентација резултата рада родитељима. 
 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: Верска настава-Правпславни катихизис 
Разред: Трећи 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ФПНД 

I – УВПД  
1. Свет је ствпрен за тебе, шувај га! – 
увпдни шас 

 
 
 
 

Кпгниуивни аспеку:   

 мпћи да сагледа садржаје кпјима ће се бавиуи насуава Правпславнпг 
кауихизиса у упку 3. разреда пснпвне щкпле;   

 мпћи да упши каквп је оегпвп предзнаое из градива Правпславнпг 
кауихизиса пбрађенпг у преухпднпм разреду щкплпваоа.  

Афекуивни аспеку:  

 ушеник ће биуи мпуивисан да акуивнп ушесувује на шаспвима верске 
насуаве 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

1 

II – БПГ СТВАРА СВЕТ И ЧПВЕКА  
2. Светп Писмп нам сведпши п настанку 
света 
3. Света некада уппщте није билп (1. и 2. 
дан ствараоа)  
4. Све је биље ствпренп и Сунцем 
пбасјанп (3. и 4. дан ствараоа)  

 Кпгниуивни аспеку:   

 преппзнауи неке елеменуе библијске ппвесуи п сувараоу свеуа;   

 мпћи да преппзна и именује икпне на кпјима су предсуављени дани 
сувараоа свеуа, на пснпву библијске ппвесуи;  

 мпћи да увиди да је свеу скуп кпнкреуних врсуа живих бића кпја су 
уједиоена, једна другима ппуребна и да пна шине велику заједницу 
љубави – Цркву;   

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

4 
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5. Све врви пд живпта ( 5. и 6. дан 
ствараоа)  
6. Ствпрен сам да лишим на Бпга 

 мпћи да пбјасни да је свеу сувпрен љубављу Бпжјпм;   

 мпћи да разуме да се права слпбпда изражава кап љубав према другим 
људима, прирпди и Бпгу;   

 упшиуи да је шпвек слишан Бпгу. 
Афекуивни аспеку:   

 биуи ппдсуакнуу да развија љубав према ближоима, прирпди и Бпгу;  
развијауи жељу и свесу п важнпсуи бриге према ближоима 

III – БПГ НАС ВПЛИ  
7. Бпг ствара свет из љубави  
8. Бпг, људи и прирпда  
9. Свет не мпже без Бпга  
10. Бпг се брине п свету  
11. Бпжићни весници 

 
 
 

Кпгниуивни аспеку:  

 знауи да је Бпг сувприп свеу из љубави и да пбјасни какп зна да Бпг впли 
свеу;  

 преппзнауи да Бпг брине п свеуу и да наведе примере Бпжјег суараоа п 
свеуу;  

 увидеуи крпз свпје креауивне сппспбнпсуи да је шпвек слишан Бпгу;  

 увидеуи да Бпг жели да свеу ппсупји вешнп;  

 увидеуи да су Бпг, људи и прирпда разлишиуи, али да нису ппупунп 
раздељени;  

 увидеуи разлишиупсу кпја ппсупјиизмеђу Бпга и сувпренпг свеуа;  

 знауи да је Бпг из бриге према свеуу и шпвеку ппслап свпга Сина у свеу;  

 уппзнауи улпгу анђела кап сарадника Бпжјих у суараоу п свеуу;  

 упшиуи да је свеу смруан ван заједнице са Бпгпм;  

 уппзнауи сдржај мплиуве Анђелу шувару;  

 усвпјиуи уексу и мелпдију песме „Анђели певају“.  
Афекуивни аспеку:  

 биуи ппдсуакнуу да развија свесу п упме да је важан зауп щуп га впли Бпг 
и оегпви ближои ;  

 • биуи ппдсуакнуу да се уруди да впли све људе (шак и пне пд кпјих је 
вепма разлишиу). 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

5 

IV – ЗАЈЕДНИЦА БПГА И СВЕТА КРПЗ 
ЧПВЕКА  
12. Чпвек дпмаћин и свещтеник у свету  
13. Свети Сава  
14. Свети Сава брине п нама  
15. Радпст служеоа 

 Кпгниуивни аспеку:  

 упшиуи да је шпвек ппсредник између Бпга и прирпде и да Бпг са 
прирпдпм разгпвара прекп шпвека;  

 прпщириуи свпје знаое п служеоу Свеупга Саве Бпгу и нащем нарпду;  

 упшиуи да нема љубави без служеоа ближоима;  

 уппзнауи библијску ппвесу п Хрисупвпм служеоу Аппсуплима.  
Афекуивни аспеку:  

 биуи ппдсуакнуу да љубав преппзнаје кап служеое;  

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

6 
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 знауи да крпз шиоеое дела љубави према ближоима, ппсуаје слишан 
Хрисуу и свеуиуељима Бпжјим. 

V – ЛИТУРГИЈАПРЕПБРАЖЕНИ СВЕТ  
16. Нащи дарпви благпдарнпсти (ппис н.ј. 
- твар у Литургији)  
17. Литургија - препбражај света  
18. Литургија – мплитва за спасеое 
шпвека и света  
19. Васкресеое Лазаревп  
20. Васкрсеое Христпвп 

 Кпгниуивни аспеку:  

 преппзнауи да је Лиуургија захвалнпсу Бпгу;  

 упшиуи да се захвалнпсу Бпгу ппказује крпз наще дарпве;  

 упшиуи да нащи дарпви хлеб и винп предсуављају свеу у малпм;  

 увидиуи везу Лиуургије и спасеоа шпвека и свеуа;  

 прпщириуи свпја знаоа п празнику Васкрсеоа;  

 увидиуи щуа за сувпрену прируду знаши Хрисупвп Васкрсеое;  

 усвпјиуи уексу и мелпдију песме „Људи ликујуе“  
Афекуивни аспеку:   

 биуи ппдсуакнуу да ушесувује на Лиуургији какп би ппказап Бпгу да жели 
да буде у заједници са Оим;  

 биуи ппдсуакнуу да у себи развија псећај захвалнпсуи према Бпгу и 
свпјим ближоима. 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

10 

VI – ЧПВЕК И ПРИРПДА  
21. Све шека на љубав шпвека  
22. Чувамп дарпве Бпжије љубави  
23. Ствараое света у правпславнпј 
икпнпграфији  
24. Икпна света ствпренпг за мене 

 Кпгниуивни аспеку:  

 преппзнауи лишну пдгпвпрнпсу за увпревину;  

 увидиуи да се загађеоем наще пкплине, загађује цеп свеу;  

 увидиуи да се на правпславним икпнама сувараоа свеуа и шпвека, 
приказује зависнпсу прирпде пд шпвека;  

 преппзнауи предсуаве кпје приказују дпгађаје везане за сувараое свеуа;  

 упшиуи у кпјпј мери је напредпвап и савладап градивп Правпславнпг 
кауихизиса урећег разреда пснпвне щкпле.  

Афекуивни аспеку:  

 биуи ппдсуакнуу на пшуваое прирпде и свпје живпуне средине;  

 биуи ппдсуакнуу да гледа на  Ушеници ће биуи ппдсуакнууи прирпду кап 
на Бпжју увпревину;   

 да уреде щкплски прпсупр изабраним радпвима везаним за сувараое и 
пшуваое свеуа 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

6 

 
 

НАРПДНА ТРАДИЦИЈА 
Циљ: Псувариуи дирекунп увпђеое ушеника у акуивнпсуи ревиуализације урадиције крпз неппсреднп уппзнаваое мауеријалне и духпвне урадицијске кулууре свпг 

нарпда и нарпда у ужем и щирем пкружеоу. 
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Гпдищои фпнд шаспва: 36 

Назив предмета: НАРПДНА ТРАДИЦИЈА 
Разред: ТРЕЋИ 
РЕД. 
БР. 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ПЧЕКИВАНИ ИСХПДИ 

ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

        
1. 

 
НАРПДНА ТРАДИЦИЈА-ЖИВПТ 
НЕКАДА И САДА 
 

-Ппзнаваое разлика између фплклпрнпг и акууелнпг 
пкружеоа 
  -Уппзнаваое елеменуарних знаоа п нпсећим     насуавним 
мпуивима-градски и сепски  живпу,пбишаји празници... 

   5  
Кпрелација ће се врщиуи и са свим 
насуавним предмеуима у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу  насуавнх 
јединица.  

2. 
ТРАДИЦИПНАЛНИ  

    ЗАНАТИ 

– Суицаое елеменуарних знаоа п ппјединим урадиципналним 
занауима. 
 
– Уппзнаваое са фплклпрним верпваоима кап   
   прауећим фпрмама урадиципналних занауа. 
 
– Уппзнаваое каракуерисуишних пбишајнп-пбредних   
   пблика ппнащаоа везаних за пдређене урадиципналне 
занауе. 
 
– Уппзнаваое уипишних урадиципналних занауа  
   урбаних и руралних средина. 
 
– Схвауаое знашаја шуваоа и негпваоа урадиципналних занауа. 
 

31 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

Ппщти циљ предмета је ппдсуицаое развпја лишнпсуи и спцијалнпг сазнаоа кпд ушеника ИВ разреда пснпвне щкпле. Пвај предмеу уреба да пружи ушеницима 
мпгућнпсу да ппсуану акуивни ушесници у прпцесу пбразпваоа и васпиуаоа, и да изграде сазнаоа, умеоа, сппспбнпсуи и вреднпсуи неппхпдне за фпрмираое 
ауупнпмне, кпмпеуенуне, пдгпвпрне и креауивне лишнпсуи, пувпрене за дпгпвпр и сарадоу, кпја ппщуује и себе и друге. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: Четврти 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ МЕЂУПРЕДМЕТНА 
ППВЕЗАНПСТ 

ФПНД 

ППДСТИЦАОЕ ГРУПНПГ 
РАДА,ДПГПВАРАОА И САРАДОЕ 
СА ВРШОАЦИМА И ПДРАСЛИМА 

  Дпгпвара се и сарађује са шланпвима групе (са врщоацима и 
пдраслима). 

 Акуивнп  ушесувује  у  прпцесу васпиуаоа. 
 Разгпвара  п  заједнишким  пшекиваоима, ппуребама, захуевима 

и уещкпћама везаним  за псувареое прпграма  ГВ 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

 

УНИВЕРЗАЛНП ВАЖЕОЕ ДЕЧЈИХ 
ПРАВА 

  Уме да пдабере вреднпсуи  у  пквирима дешјих и људских права, 
да их размаура, уппређује и придржава их се. 

 Прихвауа ппмпћ у  дплажеоу дп рещеоа, кад је уещкп да 
ппщуује правила. 

 Схвауа међуспбну ппвезанпсу права и дужнпсуи, правила и 
закпна. 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

 

ЗАЈЕДНП СТВАРАМП 
ДЕМПКРАТСКУ АТМПСФЕРУ У 
НАШЕМ РАЗРЕДУ,ШКПЛИ 

  Упшава разлику  у  функципнисаоу уима и групе. 
 Ппзнаје неппхпдна пбележја уимскпг рада. 
 Увиђа  преднпсуи уимскпг рада, нашин функципнисаоа  у  уиму и 

знашај улпге и дппринпса свакпг шлана уима. 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

 

ЖИВИМ 
ДЕМПКРАТИЈУ,ДЕМПКРАТСКА 
АКЦИЈА 

  Ппзнаје демпкрауске прпцедуре пдлушиваоа  у  дплажеоу дп 
заједнишкпг рещеоа прпблема за кпје се сви залажу. 

 Креауивнп и дивергенунп мисли  п  мпгућим нашинима за 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 

 



384 
 

ппсуизаое сппсувених циљева. 
 Ппзнаје неппхпдна пбележја уимскпг рада. 
 Увиђа  преднпсуи уимскпг рада, нашин функципнисаоа  у  уиму и 

знашај улпге и дппринпса свакпг шлана уима. 

ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

ЉУДСКП БИЋЕ ЈЕ ДЕП ЦЕЛПГ 
СВЕТА,РАЗВИЈАОЕ ЕКПЛПШКЕ 
СВЕСТИ 

  Преузима пдгпвпрнпсу за пшуваое прирпдних бпгаусуава. 

 Планира  и предузима мале кпраке  у  неппсреднпм пкрузеоу. 

 Анимира врщоаке  и пдрасле крпз уимски рад, демпкрауске 
прпцедуре  и  аргуменупванп излагаое. 

 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

 

Евалуација   Сппспбан је да прпцеоује  и  криуишки мисли  п  свпм раду. 
 Демпнсурира рпдиуељима резулуауе свпг рада  у  пквиру 

псуваренпг прпграма. 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

1 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: Верска настава-Правпславни катихизис 
Разред:Четврти 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ФПНД 
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I – УВПД  
1. Дружимп са Бпгпм и светима – 
увпдни шас 

 
 
Кпгниуивни аспеку:  
• суећи пснпвне инфпрмације п уемама кпје ће се пбрађивауи у насуави Правпславнпг 
кауихизиса упкпм шеуврупг разреда  
• упшиуи каквп је оегпвп предзнаое из градива пбрађенпг у преухпднпм разреду 
щкплпваоа  
Афекуивни аспеку:  
• желеуи да акуивнп ушесувује на шаспвима верске насуаве 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

1 

II – ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБПР  
2. Заједница је пснпв живпта  
3. Црква је нащ избпр  
4. Црква је заједница са Светпм 
Трпјицпм  
5. Црква је циљ ствараоа света 
6. Свет изван заједнице са Бпгпм  
7. Свет у заједници са Бпгпм 

 
 
Кпгниуивни аспеку:  
• упшиуи важнпсу ппсупјаоа заједнице  
• упшиуи разлику између Цркве и сваке друге заједнице;  
• упшиуи да је Црква слпбпдна заједница у кпјпј ушесувују самп пни кпји уп желе;  
• знауи да се пни кпји су у заједници са Хрисупм називају хрищћани и да је Црква 
оихпва заједница;  
• знауи да се заједница Бпга, људи иприрпде зпве Црква;  
• упшиуи да изван Цркве свеу не мпже ппсупјауи вешнп.  
Афекуивни аспеку:  
• биуи ппдсуакнуу да акуивнп ушесувује у живпуу Цркве  
• биуи ппдсуакнуу да преппзнаје живпу кап дар Бпжји;  
• биуи ппдсуакнуу да преппзнаје Живпу Вешни кап Бпжји дар. 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

4 

III – ХРИСТПС НАС СВЕ ЗПВЕ  
8. Христпс ппзива Аппстпле  
9. Вера пснпв заједнице  
10. Аппстпли ппзивају свет  
11.Чпвек самп срцем јаснп види  
12. Христпс нас зпве  
13. Бпжић 

 
 
 

Кпгниуивни аспеку:  
• упшиуи да нас Хрисупс ппзива у лишни пднпс - заједницу љубави;  
• увидеуи да су аппсупли људи кпји су слишни нама;  
• упшиуи да је вера пснпв заједнице са Бпгпм;  
• увидеуи да су Аппсупли ппзивали људе у заједницу љубави са Хрисупм;  
• разумеуи знашај Хрисупвпг пваплпћеоа (рађаоа);  Усвпјиуи уексу и мелпдију песме 
„Звезда се засја“  
Афекуивни аспеку:  
• биуи ппдсуакнуу да дпживеуи Хрисуа кап Лишнпсу кпја нам иде у сусреу. 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

5 

IV – ДИВАН ЈЕ БПГ У СВЕТИМА 
СВПЈИМА  
14. Светитељи -сведпци љубави 
Бпжје  
15. Свети Сава - путевпдитељ у 
живпт вешни  
16. Успиоаое ка Христу (ппис н.ј – 

 
 
 

Кпгниуивни аспеку:  
• ппсуупнп изграђивауи свесу п упме кп су свеуиуељи;  
• увидеуи да су сви ппзвани да буду свеуиеуљи;  
• упшиуи важнпсу свеуиуеља кап нащих узпра за псувариваое лишнпг јединсува са 
Бпгпм;  
• знауи какву важнпсу Савине реши и дела имају за нас данас;  
• упшиуи да је за псувариваое јединсува са Бпгпм ппуребна искрена жеља;  

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

6 
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приша п Закхеју)  
17. Свети Симепн Бпгппримац - 
сусрет са Христпм  
18. Литургијскп путпваое 
заједнице свих светих 

• знауи да је Лиуургија нашин на кпји сви псуварујемп заједницу са Бпгпм;  
• преппзнауи да у нащу заједницу са Бпгпм увпдимп све пне (и све пнп) щуп вплимп.  
Афекуивни аспеку:  
• биуи ппдсуакнуу да следује свеуиуељима Бпжјим и да буде дпбар шпвек;  
• биуи ппдсуакнуу да преппзнаје љубав кап највећу врлину 

V – ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКПГ ЖИВПТА  
19. На путу светпсти  
20. Усаврщаваоу нема краја  
21. Пут ка вешнпсти  
22. Хрищћанске врлине  
23. Врлинпслпв – свети нас уше 

 Кпгниуивни аспеку:  
• увидеуи да се грех јавља кап ппследица пдсусува исуинске љубави;  
• упшиуи да је грех нащ ппгрещан избпр;  
• увидеуи щуа је сампљубље и пп шему се пнп разликује пд љубави;  
• увидеуи да без врлина нема љубави;  
• упшиуи да је самп врлинама мпгуће псувариуи пднпс љубави са Бпгпм и људима;  
• уппзнауи најважније хрищћанске врлине;  
• увидеуи да врлине нису шпвеку дауе, већ да се за оих уреба урудиуи;  
•увидеуи да се и врлине усаврщавају.  
Афекуивни аспеку:  
• биуи ппдсуакнуу да следује свеуиуељима Бпжјим;  
• биуи ппдсуакнуу да се уруди да у себи развија хрищћанске врлине 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

8 

VI - СА НАМА ЈЕ БПГ  
24.Васкрсеое и Педесетница  
25. Црква је икпна Царства 
Бпжијег  
26. Црквена уметнпст - пдсјај 
Царства Бпжијег 

 Кпгниуивни аспеку:  
• упшиуи да служеоем Лиуургије ппсуајемп ушесници Царсува Бпжијег и сједиоујемп 
се са Бпгпм;  уппзнауи садржај мплиуве «Царе небески»;  
• увидеуи да сам изглед правпславнпг храма изпбражава јединсувп Неба и земље.  
Афекуивни аспеку:  
• кпд ушеника ће се развијауи жеља за пшуваоем прирпде;  биуи ппдсуакнуу да уреди 
щкплски прпсупр најуспещнијим радпвима;  
• биуи ппдсуакнуу да и наредне гпдине ппхађа шаспве Правпславнпг кауихизиса;  
• упшиуи у кпјпј мери је напредпвап и савладап градивп Правпславнпг 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Свеу пкп нас  
3. Ликпвна кулуура  
4. Музишка кулуура  
5. Нарпдна урадиција  
6. Грађанскп васпиуаое 

6 

 

НАРПДНА ТРАДИЦИЈА 
Циљ: увпђеое ушеника у акуивнпсуи ревиуализације урадиције крпз неппсреднп уппзнаваое мауеријалне и духпвне урадицијске кулууре свпг нарпда и нарпда у 

ужем и щирем пкружеоу 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 

Назив предмета: НАРПДНА ТРАДИЦИЈА 
Разред: ТРЕЋИ 
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РЕД. 
БР. 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ПЧЕКИВАНИ ИСХПДИ 

ФПНД 
ЧАСПВА 

КПРЕЛАЦИЈА 

1. ТРАДИЦИПНАЛНИ ПБЛИЦИ 
ТРАНСППРТА И ТРАНСППРТНА 
СРЕДСТВА 

– Псувариуи дирекунп увпђеое ушеника у акуивнп- 
суи ревиуализације урадиције крпз неппсреднп 
уппзнаваое мауеријалне и духпвне урадицијске 
кулууре свпг нарпда у ужем и щирем пкружеоу. 
– Суицаое елеменуарних знаоа п урадиципна- 
лним пблицима урансппруа и урансппруним 
средсувима и оихпвпм знашају за живпу људи 
на селу и у граду. 

14 Кпрелација ће се врщиуи и са свим 
насуавним предмеуима у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу  насуавнх 
јединица. 

2. НАРПДНИ МУЗИШКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

Уппзнаваое са дешјим фплклпрпм. 
– Уппзнаваое разлишиуих нарпдних музишких ин- 
суруменауа и оихпве улпге у урадицијскпј кулуу- 
ри. 

15 

3. НПСИПЦИ НАРПДНЕ ТРАДИЦИЈЕ – Усвајаое елеменуарних знаоа п насуанку хлеба, 
врсуама, пбишајима и пбредима везаним за хлеб. 
– Уппзнаваое са нпсипцима нарпдне урадиције 
(усменим, писаним и мауеријалним). 
– Схвауаое важнпсуи шуваоа и негпваоа нарпдне 
урадиције. 

7  

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Циљ: jе псппспбљаваое ушеника за акуивнп ушещће у живпуу щкпле и лпкалне заjеднице, прпщириваоем знаоа п демпкрауиjи, оеним принципима и 
вреднпсуима крпз пракуишнп делпваое 
 
Гпдищои фпнд шаспва: 36 

Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: Пeти 
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НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

 ИСХПДИ МЕЂУПРЕДМЕТНА  
ППВЕЗАНПСТ 

ФПНД 

 

    

ЉУДСКА ПРАВА 
Права детета 

 ПП ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕ УЧЕНИК ЋЕ: 
– разликује жеље пд ппуреба и наведе примере везе између ппуреба и 
људских 
права; 
– преппзна свпје ппуребе, кап и ппуребе других и да их уважава; 
– щуиуи свпја права на нашин кпји не угрпжава друге и оихпва права; 
– ушесувује у дпнпщеоу правила рада групе и ппщуује их; 
– аргуменуује ппуребу ппсебне защуиуе права деуеуа; 
– на примеру преппзна уграђенпсу права деце у пснпвним дпкуменуима кпја 
уређују рад щкпле; 
– навпди примере и ппказауеље псуваренпсуи и крщеоа дешијих права; 
– навпди шинипце кпји ууишу на псувареое дешијих права; 
– ппщуује права и ппуребе ушеника кпји су у инклузији у оегпвпм 
пдељеоу/щкпли; 
– преппзна сиууације крщеоа свпјих права и права других; 
– иденуификује крщеое људских права на примеру некпг исупријскпг 
дпгађаја; 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

9 

ДЕМПКРАТСКП 
ДРУШТВП 
Шкпла кап 
заједница 

 ПП ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕ УЧЕНИК ЋЕ: 
– ппщуује правила пдељенске заједнице и правила на нивпу щкпле; 
– ппсуупа у складу са мпралним вреднпсуима грађанскпг друщува; 
– искаже свпј суав п знашају правила у функципнисаоу заједнице; 
– ппнаща се у складу са правилима и дужнпсуима у щкпли; 
– навпди нашине демпкраускпг пдлушиваоа; 
– преппзна пдгпвпрнпсу пдраслих у защуиуи права деце; 
– пбјасни улпгу ппјединца и група у защуиуи дешијих права; 
– реалнп прпцени сппсувену пдгпвпрнпсу у сиууацији крщеоа нешијих права и 
зна кпме да се пбрауи за ппмпћ; 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

8 

ПРПЦЕСИ У 
САВРЕМЕНПМ 
СВЕТУ 
Сукпби и насиље 

 ПП ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕ УЧЕНИК ЋЕ: 
– преппзна и анализира слишнпсуи и разлике између ушеника у групи; 
– прихвауа друге ушенике и уважава оихпву разлишиупсу; 
– прпналази примере мпралних ппсуупака у коижевним делима кпје шиуа, у 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 

9 
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медијима и у свакпдневнпм живпуу; 
– навпди примере из свакпдневнпг живпуа предрасуда, суерепуипа, 
дискриминације, неуплеранције пп разлишиуим пснпвама; 
– прпналази примере неуплеранције и дискриминације у коижевним делима 
кпја шиуа; 
– у медијима прпналази примере предрасуда, суерепуипа, дискриминације, 
неуплеранције пп разлишиуим пснпвама и криуишки их анализира; 
– преппзна и пбјасни врсуе насиља; 
– прави разлику између безбеднпг и небезбеднпг ппнащаоа на друщувеним 
мрежама; 
– защуиуи пд дигиуалнпг насиља; 
– анализира сукпб из разлишиуих углпва (преппзнаје ппуребе ушесника сукпба) 
и налази кпнсурукуивна рещеоа прихвауљива за све суране у сукпбу; 
– аргуменуује преднпсуи кпнсурукуивнпг нашина рещаваоа сукпба; 

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

 ПП ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕ УЧЕНИК ЋЕ: 
– преппзнаје примере грађанскпг акуивизма у свпјпј щкпли и исказује 
ппзиуиван суав према упме; 
– иденуификује прпблеме у свпјпј щкпли; 
– прикупља ппдауке п прпблему кприсуећи разлишиуе извпре и уехнике; 
– псмищљава акције, прпцеоује оихпву извпдљивпсу и предвиђа мпгуће 
ефекуе; 
– акуивнп ушесувује у уиму, ппщуујући правила уимскпг рада (у групнпј 
дискусији ппказује вещуину акуивнпг слущаоа, изнпси свпј суав заснпван на 
аргуменуима, кпмуницира на неугрпжавајући нашин); 
– ушесувује у дпнпщеоу пдлука у уиму/групи ппщуујући дпгпвпрене 
прпцедуре 
и правила; 
– ушесувује у извпђеоу акције; 
– прпцеоује ефекуе спрпведене акције и иденуификује прппусуе и грещке; 
– презенуује, пбразлаже и аргуменуује изабрану акцију и дпбијене резулуауе 
за 
унапређиваое живпуа у щкпли. 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са 
ппуребама  и мпгућнпщћу 
 насуавнх јединица 
 

10 
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ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 
 

Назив предмета: ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
Разред: ПEТИ 
 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
ИСХПДИ 
ПП ЗАВРЩЕТКУ 
ТЕМЕ УШЕНИК ЋЕ: 

ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

 УВПД 1. Уппзнаваое садржајa 
прпграма и нашинa рада 

 
 
 
1. Српски језик и коижевнпсу 2. Исуприја 3. 
Гепграфија 4. Биплпгија 5. Ликпвна кулуура 
6. Музишка кулуура 7. Грађанскп васпиуаое 

-мпћи да сагледа 

садржаје кпјима ће 
се бавиуи насуава 
Правпславнпг 
кауихизиса у упку 5. 
разреда пснпвне 
щкпле;  мпћи да упши 

каквп је оегпвп 
предзнаое из градива 
Правпславнпг 
кауихизиса пбрађенпг 
у преухпднпм циклусу 
щкплпваоа. 

 1 

II - РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 
СТАРПГ СВЕТА 2. Религија и 
култура старпг света 3. Чпвек 
тражи Бпга 

 
1. Српски језик и коижевнпсу 2. Исуприја 3. 
Гепграфија 4. Биплпгија 5. Ликпвна кулуура 
6. Музишка кулуура 7. Грађанскп васпиуаое 

мпћи да именује 

неке пплиуеисуишке 
религије.  мпћи да 

наведе неке пд 
каракуерисуика 

 5 



391 
 

пплиуеисуишких 
религија и кулууре 
суарпг века 

III - ПТКРИВЕОЕ - СВЕТ 
БИБЛИЈЕ 4. Бпжје Пткрпвеое 
5. Светп Писмп (настанак, 
ппдела) 

 
 
1. Српски језик и коижевнпсу 2. Исуприја 3. 
Гепграфија 4. Биплпгија 5. Ликпвна кулуура 
6. Музишка кулуура 7. Грађанскп васпиуаое 

мпћи да упши да се 

Бпг пукривап 
изабраним људима, 
за разлику пд 
паганских бпжансуава;  
мпћи да пбјасни да је 

рпђеое Хрисупвп 
дпгађај кпји дели 
исуприју на суару и 
нпву еру;  мпћи да 
наведе неке пд 

библијских коига, 
оихпве ауупре и 
пквирнп време 
насуанка  мпћи да 
разликује Суари и 

Нпви Завеу  биуи 
ппдсуакнуу да се 

пднпси према 
Библији кап свеупј 
коизи; 

 6 

IV - СТВАРАОЕ СВЕТА И 
ЧПВЕКА 6. Ствараое света 7. 
Ствараое шпвека 8. 
Прарпдитељски грех 9. Чпвек 
изван рајскпг врта 

 
 
 
1. Српски језик и коижевнпсу 2. Исуприја 3. 
Гепграфија 4. Биплпгија 5. Ликпвна кулуура 
6. Музишка кулуура 7. Грађанскп васпиуаое 

мпћи да преприша 

библијску пришу п 
ппсуаоу и дпживи је 
кап делп љубави 
Бпжије  мпћи да 

увиди да је Бпг ппред 
видљивпг свеуа 
сувприп и анђеле  
мпћи да преприша 

библијску приппвесу 
п сувараоу шпвека и 

 6 
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упши да је шпвек 
слишан Бпгу јер је 
слпбпдан  биуи 
ппдсуакнуу на 

развијаое псећаја 
лишне пдгпвпрнпсуи 
према прирпди;  мпћи 
да наведе неке пд 

ппследица 
првпрпднпг греха пп 
шпвека и шиуаву 
сувпрену прирпду;  
мпћи да преприша 

неку пд библијских 
приша дп Аврама;  
мпћи да ппвеже пришу 

п Нпјевпј барци са 
Црквпм 

V - СТАРПЗАВЕТНА ИСТПРИЈА 
СПАСЕОА 10. Аврам и Бпжји 
ппзив 11. Исак и оегпви 
синпви 12. Праведни Јпсиф 13. 
Мпјсије 14. Пасха 

1. Српски језик и коижевнпсу 2. Исуприја 3. 
Гепграфија 4. Биплпгија 5. Ликпвна кулуура 
6. Музишка кулуура 7. Грађанскп васпиуаое 

мпћи да наведе неке 

пд најважнијих 
суарпзавеуних 
лишнпсуи и дпгађаја  
мпћи да упши везу 

суарпзавеуних 
прапуаца и 
пауријараха са 
Хрисупм  мпћи да 
исприша да јеврејски 

нарпд прпславља 
Пасху кап усппмену на 
излазак из Египуа  
мпћи да извуше 

мпралну ппуку из 
библијских 
приппвесуи  мпћи да 
преппзна 

 8 
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суарпзавеуне 
лишнпсуи и дпгађаје у 
правпславнпј 
икпнпграфији. 

VI - ЗАКПН БПЖЈИ 15. На гпри 
Синају 16. Десет Бпжјх 
заппвести 17.Закпн Бпжји кап 
педагпг за Христа 

1. Српски језик и коижевнпсу 2. Исуприја 3. 
Гепграфија 4. Биплпгија 5. Ликпвна кулуура 
6. Музишка кулуура 7. Грађанскп васпиуаое 

мпћи да преприша 

библијски ппис 
даваоа Десеу Бпжијих 
заппвесуи Мпјсију;  
мпћи да наведе и 

прпуумаши на 
пснпвнпм нивпу Десеу 
Бпжјих заппвесуи;  
мпћи да разуме да је 

пд пднпса према 
Заппвесуима зависила 
и припаднпсу Бпжијем 
нарпду; биуи 
ппдсуакнуу да 

примени вреднпсуи 
Декалпга у свпм 
свакпдневнпм живпуу. 

 4 

VII - МЕСИЈАНСКА НАДА 18. 
„Земља меда и млекаˮ 19. 
Цар Давид 20. Сплпмпн и 
јерусалимски храм 21. Псалми 
Давидпви 22. Старпзаветни 
прпрпци 23. Месијанска нада 

1. Српски језик и коижевнпсу 2. Исуприја 3. 
Гепграфија 4. Биплпгија 5. Ликпвна кулуура 
6. Музишка кулуура 7. Грађанскп васпиуаое 

мпћи да преппзна на 

слици Кпвшег Завеуа 
и Скинију и да у једнпј 
решеници каже щуа је 
мана  мпћи да 
именује најважније  
лишнпсуи јеврејскпг 
нарпда у Пбећанпј 
земљи  мпћи да упши 
да је Свеуиоа над  
свеуиоама ппсебнп 
месуп Бпжијег 
присусува  знауи да је 
цар Давид испевап  
Псалме у славу Бпжију  

 6 
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мпћи да наведе неке 
пд  суарпзавеуних 
прпрпка  мпћи да 
упши да су 
суарпзавеуни  
прпрпци најављивали 
дплазак Месије  
увидеуи знашај 
ппкајаоа и мплиуве  
кап „жруве угпдне 
Бпгу“ на пснпву 
пдељака ппушних и 
прпрпшких кои 

 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК (Други страни језик) 
 

Циљ ушеоа суранпг језика је да се ушеник усвајаоем функципналних знаоа п језишкпм сисуему и кулуури и развијаоем сурауегија ушеоа суранпг 

језика псппспби за пснпвну писмену и усмену кпмуникацију и суекне ппзиуиван пднпс према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм 

језику и кулуурнпм наслеђу. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 

Назив предмета: Италијански језик 
Разред: пети 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПВНИ 
СТАНДАРДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНП 
ППВЕЗИВАОЕ 

ФПНД 

1.   
(Unita'introdutiva: 
Benvenuti) Шкпла и 
щкплски прпстпр и 
прибпр; 

 
Кпмуникација, 
сарадоа 
 

Ушеник је уппзнау са планпм и 
прпгрампм.Мпнплпщки 
предсуавља себе и друге, зна да 
уппуреби правилан ппздрав 
зависнп пд дпба дана ;уппзнаје 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједнпсувније реши, имена, 
брпјеве (нпр. цене, даууме, изразе за кплишину 
и меру) и успева да их запище, укпликп му се 
саппщуавају или дикуирају пплакп и разгпвеунп 
и укпликп су јаснп кпнуекууализпвани. 

Гепграфија-ппјам 
Иуалије 
-српски и енглески 
језик 
-исуприја 

17 
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активнпсти и 
пбавезе 
-алфабет 
 
 

правила графије и 
прупграфије;пище лишне 
ппдауке,уппзнаје и иденуификује 
предмеуе и пспбе;успева да 
пдгпвпри на ппсуављенп пиуаое у 
пквиру уеме;уппзнаје уехнике 
шиуаоа.Усваја глагпле chiamarsi, 
essere i avere у садащоем 
времену. Кприсуи мпрфплпщке 
пблике пдређ.шлана 
 

ДСТ.1.1.4. Разуме сппрп и разгпвеунп 
аруикулисана јаснп кпнуексууализпвана пиуаоа 
кпја се пднпсе на неппсредне лишне ппуребе и 
инуереспваоа, ппрпдицу, блискп пкружеое. 

ДСТ.1.1.5. Разуме пснпвни смисап 
најједнпсуавније кпнверзације, уј. предмеу 
разгпвпра кпји прауи, укпликп сагпвпрници 
гпвпре дпвпљнп разгпвеунп и сппрп. 

ДСТ.1.1.6. Преппзнаје лишна и друга имена, кап 
и најупбишајеније инуернаципнализме, разуме 
фреквенуне реши и изразе. 

ДСТ.1.1.10. Шиуа наглас (изражајнп) крауке и 
једнпсуавне уексупве (ппказујући да прауи 
оихпв ппщуи смисап).  

ДСТ.1.1.15. Ппсуавља најједнпсуавнија пиуаоа 
лишне прирпде (п блиским уемама, ппуребама, 
инуереспваоима, предмеуима у нешијем 
ппседу) и пдгпвара на слишна пиуаоа 
сагпвпрника ДСТ.1.2.1. Преппзнаје и 
разумљивп изгпвара једнпсуавније гласпве и 
најшещће гласпвне групе и ппзнаје пснпвне 
инупнацијске схеме (нарпшиуп упиуну).  

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквенуне реши и изразе 
кап главне нпсипце знашеоа у крауким 
саппщуеоима на блиске уеме. 

ДСТ.2.1.16. Успева да на краукп ппведе и/или 
пдржи разгпвпр на блиске и ппзнауе уеме.  

ДСТ.2.2.3. Ппзнаје и/или кприсуи једнпсуавније 
грамауишке елеменуе и кпнсурукције.  

 

2. (I Unita':A scuola) 
Шкплски предмети  
-називи дана у 
недељи 
--дружеое 

 
Кпмуникација, 
сарадоа 
 
 

Зна да каже щкплски прибпр и 
щкплске предмеуе на 
иуал.језику;уппзнаје уехнике 
шиуаоа и правила графије и 
прупграфије. Усвпјип је пблике 

ДСТ.1.1.8. Разуме најједнпсуавниja упуусува, 
укпликп укљушују и визуелне елеменуе. 

ДСТ.1.2.2. Правилнп записује ппзнауу лексику. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саппщуеоа и пиуаоа 

-- енглески језик—
гепграфија,исуприја 
-музишка и ликпвна 
кулуура 
-српски језик 

19 



396 
 

-пмиљена храна 
-брпјеви пд 10 дп 
15 
 

презенуа глагпла све ури 
кпнјугације, кап и пблике 
непдређенпг шлана. упущуа се у 
краћи дијалпг;изражава дппадаое 
и недппадаое;ппсуавља пиуаое п 
суарпснпј дпби и даје пдгпвпр 
 

кпја се пднпсе на блиску и ппзнауу уемауику. 

ДСТ.2.1.17. У пквиру размене инфпрмација са 
сагпвпрникпм п уемама пд неппсреднпг лишнпг 
инуереса ппвезује некпликп решеница у 
смислену целину. 

ДСТ.2.1.23. Фпрмулище љубазне мплбе и 
извиоеоа. ДСТ.2.1.27. Пище крауке уексупве на 
блиске уеме у кпјима пписује себе, свпју 
ппрпдицу и пкружеое, кприсуећи фреквенуне 
кпхезивне елеменуе. ДСТ.2.1.30. На мауероем 
језику саппщуава пснпвну уему и најважније 
инфпрмације краћег писанпг уексуа. 

ДСТ.2.2.2. Исправнп записује фреквенуне и 
увежбане краће реши, ппзнаје и примеоује 
пдређен брпј пснпвних правпписних правила. 

ДСТ.2.3.2. Ппзнаје пснпвне елеменуе у пбласуи 
умећа живљеоа (нашин пбраћаоа и 
ппздрављаоа, уашнпсу, кпнвенције и сл.). 

ДСТ.3.1.1. Разуме саппщуеоа, упуусува, мплбе 
иуд. кпје се уишу оегпвих ппуреба и 
инуереспваоа. 

ДСТ.3.1.13. Пписује себе и пкплину, щкплски 
кпнуексу и привауан живпу, свакпдневне 
навике, преухпдне и планиране акуивнпсуи и 
дпгађаје. 

ДСТ.3.1.26. На суранпм језику саппщуава 
једнпсуавније инфпрмације дпбијене пд урећег 
лица у вези с блиским кпмуникауивним 
сиууацијама и ппзнауим уемама. 

ДСТ.3.2.2. Записује реши и изразе с релауивнпм 
прупграфскпм уашнпщћу (уакп да не дплази дп 
несппразума) и ппзнаје и примеоује 
фреквенуна правпписна правила. ДСТ.3.3.5. 
Ппзнаје пплпжај земаља у кпјима се кприсуи 
сурани језик. 

-физишкп васпиуаое 
-грађ.васпиу. 
 



397 
 

 

 

 

3.(II Unita'-Tempo 
libero) 
Заједнишке 
активнпсти и хпби 
-важне устанпве у 
пкружеоу 
-излети и ппсете 
устанпвама 
-брпјеви пд 16-20 
-бпје 
 
 
 

 
 
Кпмуникација, 
кпмпеуенција за 
ушеое, сарадоа 
 

-исказује прпсупрне пднпсе (a 
sinistra, a destra,dritto,davanti...) и 
велишине. Усвпјип је лексику 
везану слпбпднп време и 
суанпваое. Кприсуи неправилне и 
мпдалне глагпле у презенуу. 
Увежбап је изразе за прихвауаое 
и пдбијаое ппзива. Уппуребљава 
редне брпјеве. Развија писану 
прпдукцију у вези са уемпм. 
Разуме пснпвну уппуребу 
предлпга. Уме да брпји пд 30 дп 
100. Наушип је да пиуа за време и 
да га саппщуи гледаоем на 
шаспвник. Ууврђује и прпщирује 
лексику у вези са јавним 
превпзним средсувима и глпбалнп 
разуме уексу на уему хпбија 
младих у Иуалији 

ДСТ.1.1.2. Разуме знашеое најфреквенунијих 
реши, фраза и других пснпвних лексишких 
елеменауа у пквиру једнпсуавних, крауких , 
јаснп кпнуексууализпваних усмених исказа. 

ДСТ.1.1.9. Разуме ппщуи смисап и главне 
инфпрмације у најједнпсуавнијим врсуама 
уексупва (науписи, пгласи, весуи, крауки 
извещуаји, сервисне инфпрмације, временске 
прпгнпзе, брпщуре, прпспекуи, рекламе, 
суриппви), укпликп су праћени илусурауивним 
елеменуима и преппзнауљивим нашинпм 
графишкпг пбликпваоа. 

ДСТ.1.1.14. Најједнпсуавнијим језишким 
средсувима, уз уппуребу увежбаних фраза, 
именује и пписује људе и сувари из свпг 
неппсреднпг пкружеоа или везане за лишна 
искусува. 

ДСТ.1.1.20. Пище крауке и једнпсуавне 
ппздраве и ппруке (кап СМС, пууем 
елекурпнске ппщуе или спцијалне мреже). 

ДСТ.1.1.23. На мауероем језику саппщуава 
пснпвну уему и најппщуији садржај краукпг 
усменпг исказа на суранпм језику. 

ДСТ.1.2.2. Правилнп записује ппзнауу лексику 
ДСТ.2.1.3. Разуме једнпсуавнија упуусува и 
ппсуупа у складу с оима. 

ДСТ.2.1.5. Разуме предмеу краће усмене 
инуеракције п лишним и ппрпдишним суварима, 
неппсреднпм друщувенпм пкружеоу, 
прирпднпј средини. 

ДСТ.2.1.10. Разуме најједнпсуавније савеуе и 

- енглески језик—
гепграфија,исуприја 
-музишка и ликпвна 
кулуура 
-српски језик 
-физишкп васпиуаое 
-грађ.васпиу 

18 
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упуусува кпја се уишу неппсредних ппуреба 
(пријенуација у прпсупру, уппуреба апарауа, 
правилп игре), праћена визуелним 
елеменуима. 

ДСТ.2.1.19. Једнпсуавним средсувима пписује 
или предсуавља људе, предмеуе у 
свакпдневнпј уппуреби, месуа, упбишајене 
акуивнпсуи. 

ДСТ.2.1.26. Пище једнпсуавне ппруке (у лишнпм 
пбраћаоу) и пбјаве (на спцијалним мрежама), 
кап и краука писма пријауељима и 
ппзнаницима да би изразип захвалнпсу, 
извиоеое и слишнп. 

ДСТ.2.1.29. На мауероем језику саппщуава 
пснпвну уему и најважније инфпрмације краћег 
усменпг исказа. 

ДСТ.2.2.3. Ппзнаје и/или кприсуи једнпсуавније 
грамауишке елеменуе и кпнсурукције.  

ДСТ.2.3.8. Предсуавља и украукп пписује на 
циљнпм језику некпликп ппзнауих лишнпсуи и 
ппјава из циљних кулуура, кап и пне за кпје 
ппказује инуереспваое. 

ДСТ.3.1.2. Разуме пснпвни смисап и главне 
инфпрмације из разгпвпра двпје или вище 
(са)гпвпрника, укпликп се гпвпри разгпвеунп и 
умереним уемппм. 

ДСТ.3.1.8. Разуме ппщуи смисап и ппјединашне 
инфпрмације у узраснп примереним 
инфпрмауивним уексупвима разлишиуих врсуа 
и разнпврсне уемауике, примерене узрасуу. 

ДСТ.3.1.13. Пписује себе и пкплину, щкплски 
кпнуексу и привауан живпу, свакпдневне 
навике, преухпдне и планиране акуивнпсуи и 
дпгађаје. 

ДСТ.3.1.21. На једнпсуаван нашин пписује 
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дпгађаје и пбављене акуивнпсуи.  

ДСТ.3.2.1. Углавнпм кпрекунп изгпвара све 
гласпве и гласпвне групе, шак и у ппнеким 
уежим кпмбинацијама гласпва, уз ппщупваое 
акценаускп-инупнацијских правила, а 
евенууалне неправилнпсуи не угрпжавају 
кпмуникацију.  

ДСТ.3.3.9. Преппзнаје ууицај некпликп 
најзнашајнијих лишнпсуи и дела из друщувене и 
умеунишке исуприје циљних кулуура у свеуу, 
кпје дпвпди у везу са друщувеним и 
умеунишким ппјавама из наще исуприје и 
пбрнууп. 

 

4.(III Unita'-In 
contatto) 
Нпве технплпгије 
-мпбилни 
телефпни 
-кпмпјутери 
 
 
 

 
Кпмуникација, 
дигиуална 
кпмпеуенција 
 
 

Ушеник усваја лексику у вези са 
савременим уехнплпгијама. 
Кприсуи слпжене пбл.предлпга са 
шланпм. Уппуребљава пбл. за 
пдређ. времена. Пписује пплпжај у 
прпсупру. Уши да пписује 
разл.пкружеоа кприщћеоем 
садащоег времена esserci. Уме да 
кприсуи пбл.присвпјих придева у 
једн. Тражи инфпрм., захваљује се 
и разгпвара п акуивнпсуима tпкпм 
седмице. Уппзнаје се са пднпспм 
младих у Иуалији према 
саврем.уехнплпгијама. 
 

ДСТ.1.1.5. Разуме пснпвни смисап 
најједнпсуавније кпнверзације, уј. предмеу 
разгпвпра кпји прауи, укпликп сагпвпрници 
гпвпре дпвпљнп разгпвеунп и сппрп. 

ДСТ.1.1.6. Преппзнаје лишна и друга имена, кап 
и најупбишајеније инуернаципнализме, разуме 
фреквенуне реши и изразе. 

ДСТ.1.1.14. Најједнпсуавнијим језишким 
средсувима, уз уппуребу увежбаних фраза, 
именује и пписује људе и сувари из свпг 
неппсреднпг пкружеоа или везане за лишна 
искусува. 

ДСТ.1.1.21. Ппвезује некпликп крауких исказа у 
везани уексу п блиским уемама. 

ДСТ.1.2.4. Кприсуи елеменуарне и 
најфреквенуније реши и изразе за пбављаое 
пснпвних кпмуникауивних акуивнпсуи. 

ДСТ.1.3.5. Ппзнаје некпликп најппзнауијих 
кулуурних псувареоа циљних кулуура; навпди 
и пписује на мауероем језику некпликп 
лпкација циљних кулуура за кпје ппказује 

-музишка 
кулуура;ликпвна 
кулуура 
-српски и енглески 
језик 
-инфпрмауика, 
мауемауика 
-гепграфија,исуприја 
-грађанскп 
васпиуаое 

18 
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инуереспваое. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саппщуеоа и пиуаоа 
кпја се пднпсе на блиску и ппзнауу уемауику. 

ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једнпсуавних 
рекламних ппрука укпликп не садрже игру 
реши или некп 
кпнпуауивнп/скривенп/меуафпришнп знашеое. 

ДСТ.2.1.21. Исказује дппадаое и недппадаое, 
слагаое и неслагаое. 

ДСТ.2.1.22. Размеоује пснпвне инфпрмације п 
планпвима и пбавезама. 

ДСТ.2.1.26. Пище једнпсуавне ппруке (у лишнпм 
пбраћаоу) и пбјаве (на спцијалним мрежама), 
кап и краука писма пријауељима и 
ппзнаницима да би изразип захвалнпсу, 
извиоеое и слишнп. 

ДСТ.2.2.4. Ппседује пгранишени реперупар 
гпупвих израза и вищешланих кпнсурукција за 
исказиваое свакпдневних кпнкреуних 
акуивнпсуи и ппуреба. 

ДСТ.2.3.3. Преппзнаје најкриуишније пбрасце 
ппнащаоа кпје је непримеренп/ неприкладнп 
у кпнуексуу циљних кулуура. 

ДСТ.3.1.3. Разуме краукп и једнпсуавнп 
мпнплпщкп излагаое на узраснп адеквауне и 
блиске уеме, кап и презенуације праћене 
визуелним елеменуима. 

ДСТ.3.1.12.Разуме смисап једнпсуавнијих 
рекламних ппрука. 

ДСТ.3.1.15. Пбјащоава защуп му се нещуп 
дппада или не дппада, защуп се слаже или не 
слаже, защуп нещуп впли или не; на 
једнпсуаван нашин изнпси и пбразлаже свпје 
суавпве и мищљеое. 
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ДСТ.3.1.16. Пбјащоава пнп щуп не разуме и 
уражи ппмпћ (вербалним и невербалним 
средсувима). 

ДСТ.3.1.17. Једнпсуавним средсувима ппреди 
људе, сувари и ппјаве. 

ДСТ.3.1.23. На једнпсуаван нашин резимира или 
препришава краћи (прпшиуан или пдслущан) 
уексу, у извеснпј мери кприсуећи и језишка 
средсува кпја се у оему ппјављују. 

ДСТ.3.2.4. Кприсуи фреквенуне лексишке 
елеменуе кпји се пднпсе на уеме и сиууације из 
оегпвпг неппсреднпг искусува. 

ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава пснпвне пблике 
непримеренпг/неприкладнпг ппнащаоа у 
кпнуексуу циљних кулуура. 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Циљ насуаве грађанскпг васпиуаоа јесуе да ушеници суекну сазнаоа, фпрмирају суавпве, развију вещуине и усвпје вреднпсуи кпје су преуппсуавка за кпмпеуенуан, 
пдгпвпран и ангажпван живпу удемпкраускпм друщуву. 
 
Гпдищои фпнд шаспва: 36 

Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: Шeсти 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ МЕЂУПРЕДМЕТНА ППВЕЗАНПСТ ФПНД 

УППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ  - уппзнауи ушеника са најзнашајнијим ппјмпвима везаним за Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 6 
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ЕЛЕМЕНАТА 
ПРПГРАМА 

прпјекау грађанин, 
- пбушаваое ушеника за уимски рад , 
- псппспбљаваое за акуивнп ушещће у живпуу и раду лпкалне 

заједнице 
 

предмеуима у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

ПРВИ КПРАК - УПЧАВАОЕ 
ПРПБЛЕМА У 
ЗАЈЕДНИЦИ 

 - слпбпднп размищљаое и изнпщеое размищљаоа п пувпреним 
пиуаоима и прпблемима кпје су сами иденуификпвали у 
лпкалнпј средини кап знашајне, 

- уппзнаваое права и пдгпвпрнпсуи грађана на нивпу лпкалне 
заједнице, 

- разумеваое функципнисаоа нивпа и пргана власуи, 
- уппзнаваое мера власуи 

 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

4 

ДРУГИ КПРАК - ИЗБПР 
ПРПБЛЕМА 

 - Слпбпднп, демпкраускп изражаваое сппсувених идеја, ушеое 
преузимаоа пдгпвпрнпсуи за сппсувене пдлуке 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

1 

ТРЕЋИ КПРАК - 
САКУПЉАОЕ ППДАТАКА 
П ИЗАБРАНПМ 
ПРПБЛЕМУ 

 - унапређеое кпмуникацијских вещуина у разлишиуим 
спцијалним сиууацијама- са предсуавницима јавних инсуиууција, 
прганизација и другим ушесницима у живпуу лпкане заједнице, -
развијаое сппспбнпсуи криуишкпг мищљеоа, аргуменупваоа и 
залагаоа за сппсувене суавпве 

 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

8 

ЧЕТВРТИ КПРАК - ИЗРАДА 
СТУДИЈЕ 

 - пбушаваое за рад у групи и уиму, да науше не щуа да мисле-раде, 
негп какп мисле-раде, да сампсуалнп и акуивнп ушесувују у свим 
акуивнпсуима и преузеуим пдгпвпрнпсуима 

 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

12 

ПЕТИ КПРАК - ЈАВНА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
СТУДИЈЕ 

 - бпље разумеваое нпвих и неппзнауих сиууација и ублажаваое 
сураха пд неппзнаупг кап пмеуајућег факупра у разлишиуим 
приликама јавнпг насуупа, 

- уппзнаваое свих сурукуура: щкпле, рпдиуеља, предсуавника 
лпкалне заједнице, са псувареним резулуауима прпграма 

 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

1 

ШЕСТИ КПРАК - ПСВРТ НА 
НАУЧЕНП 

 - Псппспбљаваое да сампсуалнп прпцене, искусува и вещуине 
кпје су суекли упкпм прпграма 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним 
предмеуима у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних јединица 

4 
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ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 

Назив предмета: Верска настава-Правпславни катихизис 
Разред: Шeсти 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ 
ПП ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕ УЧЕНИК ЋЕ: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ФПНД 

 УВПД  
1. Уппзнаваое садржајa прпграма и 
нашинa рада 

  мпћи да сагледа садржаје кпјима ће се бавиуи насуава Правпславнпг 
кауихизиса у упку 6. разреда пснпвне щкпле;   

 мпћи да упши каквп је оегпвп предзнаое из градива Правпславнпг 
кауихизиса пбрађенпг у преухпднпм разреду щкплпваоа 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

1 

II - ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА ДПЛАЗАК 
СИНА БПЖЈЕГ 
 2. Истпријске пкплнпсти пред 
дплазак Христпв  
3.Јеврејскп ищшекиваое Месије  
4. Свети Јпван Претеша 

 
 

 мпћи да каже да су Јевреји пред дплазак Месије били ппд Римскпм 
пкупацијпм и да су међу оима ппсупјале ппделе  мпћи да преппзна да су 
Јевреји пшекивали Месију на пснпву суарпзавеуних прпрпщуава   

 мпћи да преприша живпу Свеупг Јпвана Преуеше и Крсуиуеља Гпсппдоег и 
каже да је пн припремап нарпд за дплазак Хрисуа  мпћи да дпживи 
врлински живпу и ппкајаое кап припрему за сусреу са Хрисупм; 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  

5 
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7. Грађанскп 
васпиуаое 

III - УВПД У НПВИ ЗАВЕТ  
5. Нпви Завет је испуоеое Старпг 
Завета  
6. Нпвпзаветни списи  
7. Јеванђелисти 

  мпћи да закљуши да је дпласкпм Исуса Хрисуа Бпг склппип Нпви Завеу са 
људима.   

 мпћи да наведе неке пд нпвпзавеуних коига и пкплнпсуи оихпвпг 
насуанка;   

 мпћи да прпнађе пдређени библијски пдељак;   

 мпћи да каже да се Библија кприсуи на бпгпслужеоима;   

 мпћи да именује Јеванђелисуе и преппзна оихпве икпнпграфске симвпле;   

 биуи ппдсуакнуу на шиуаое Свеупг Писма. 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

6 

IV - БПГПЧПВЕК – ИСУС ХРИСТПС  
8. Пресвета Бпгпрпдица – Благпвести  
9. Бпгпрпдишини празници  
10. Рпђеое Христпвп  
11. Христпс је Бпгпшпвек  
12. Крщтеое Христпвп  
13. Христпва шуда  
14. Нпвпзаветне заппвести и Беседа 
на гпри 
15. Христпс – „пут, истина и живптˮ  
16. Лазарева Субпта и Цвети  
17. Тајна Вешера – прва Литургија  
18. Страдаое Христпвп  
19. Васкрсеое Христпвп 

  мпћи да преприша дпгађај Благпвесуи и да преппзна да је уп „ппшеуак 
спасеоа“;   

 мпћи да преппзна службу анђела кап гласника и служиуеља Бпжијих;   

 мпћи да преппзна Бпгпрпдишинп прихвауаое впље Бпжије кап израз 
слпбпде;   

 мпћи да упши да је за разлику пд Еве, Бпгпрпдица ппслущала Бпга  мпћи да 
преприша неке пд дпгађаја из живпуа Пресвеуе Бпгпрпдице и ппвеже их са 
Бпгпрпдишиним празницима;   

 мпћи да преприша библијски ппис Рпђеоа Хрисупвпг; 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

6 

V - ЦРКВА ДУХА СВЕТПГА  
20. Вазнесеое и Педесетница  
21. Црква у Јерусалиму  
22. Павле – аппстпл незнабпжаца  
23. Прпгпни хрищћана  
24. Свети цар Кпнстантин и крщтеое 
царства 

  мпћи да преприша дпгађаје Вазнесеоа и Педесеунице;   

 мпћи да каже да је силаскпм Духа Свеупг на аппсупле рпђена Црква 
Хрисупва;   

 мпћи да именује некпликп свеуих аппсупла и наведе неке пд дпгађаја из 
оихпвпг живпуа;   

 мпћи да упши да су у Римскпм царсуву хрищћани били гпоени и наведе 
неке пд примера мушенищува;   

 мпћи да пбјасни знашај дпнпщеоа Миланскпг едикуа;   

 мпћи да усвпји вреднпсу уплеранције међу људима разлишиуих верских 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

8 
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убеђеоа; 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК (Други страни језик) 
Циљ ушеоа Суранпг језика је да се ушеник усвајаоем функципналних знаоа п језишкпм сисуему и кулуури и развијаоем сурауегија ушеоа суранпг језика псппспби 

за пснпвну усмену и писану кпмуникацију и суекне ппзиуиван пднпс према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 

Назив предмета: Италијански језик 
Разред: щести 

 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД МЕЂУПРЕДМЕТНA 
КПРЕЛАЦИЈA 

Una festa  Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 
 
 
 
 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
- препришава дпгађаје из прпщлпсуи усвпјивщи пблике 
перфекуа кап и паруиципа прпщлпг; 
- усвпји лексику у вези са рпђенданпм и другим 
празницима.  
- изрази време,дауум,месеце и гпдищоа дпба.  
- Правилнп кприсуи ппмпће глагпле avere i essere уз 
паруиципе у прпщлпм времену.  
- Пище пријауељу писмп 
- Прпщирује знаоа п најшещћим иуалијанским именима  
и презименима шиуаоем писанпг уексуа.  
- Прави шесуиуке и календаре. 

ДСТ 1.1.5. 
ДСТ 1.1.15. 
ДСТ 1.2.3. 
ДСТ 1.3.5. 
ДСТ 2.1.2. 
ДСТ 2..1.3. 
ДСТ 2.1.4. 
ДСТ 2.1.9. 
ДСТ 2.1.16. 
ДСТ 2.1.20. 
ДСТ 2.1.21. 
ДСТ 2.1.27. 
ДСТ 2.1.28. 
ДСТ 2.2.2. 
ДСТ 2.2.3. 
ДСТ 2.3.2. 
ДСТ 3.1.2. 
ДСТ 3.1.7. 
ДСТ 3.1.14. 
ДСТ 3.1.21. 
ДСТ 3.1.23. 

15 Гепграфија 

Српски језик 

Енглески језик 
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ДСТ 3.2.1. 
ДСТ 3.3.8. 

A tavola  Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 
 
 
 
 

-савлада лексику у вези са иуалијанскпм кухиопм.  
-усвпји пблике за присвпјне заменице.  
-ппище свпју ппрпдицу 
-изражава свпје мищљеое и укус. ----Правилнп кприсуи 
пблике  volerci/metterci.  
-Прпщирује знаоа у вези са исупријпм пице и уесуенине 
глпбалним разумеваоем краћег уексуа. 

ДСТ 1.1.4. 
ДСТ 1.1.12. 
ДСТ 1.1.17. 
ДСТ 1.2.4. 
ДСТ 1.3.1. 
ДСТ 2.1.5. 
ДСТ 2.1.20. 
ДСТ 2.1.27. 
ДСТ 2.2.3. 
ДСТ 2.3.2. 
ДСТ 3.1.1. 
ДСТ 3.1.8. 
ДСТ 3.1.13. 
ДСТ 3.1.20. 
ДСТ 3.2.2. 
ДСТ 3.2.3. 

14 Енглески језик 

Гепграфија 

Исуприја 

Српски језик 

Progetti 
extrascolastici 

 Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 
 
 

-усвпји лексику у вези са ванщкплским акуивнпсуима.  
-Кприсуи неправилне и правилне глагпле у будућем 
времену.  
-кприсуи изразе за планпве,предвиђаоа,пбећаоа и 
преуппсуавке.  
-Развија писану прпдукцију у вези са ванщкплским 
акуивнпсуима.  
-Глпбалнп разуме уексу на уему ванщкплских акуивнпсуи 
и зпдијака. 

ДСТ 1.1.2. 
ДСТ 1.1.9. 
ДСТ 1.1.12. 
ДСТ 1.1.17. 
ДСТ 1.2.4. 
ДСТ 1.3.2. 
ДСТ 2.1.5. 
ДСТ 2.1.9. 
ДСТ 2.1.20. 
ДСТ 2.1.21. 
ДСТ 2.1.22. 
ДСТ 2.1.25. 
ДСТ 2.2.3. 
ДСТ 2.3.1. 
ДСТ 3.1.1. 
ДСТ 3.1.13. 
ДСТ 3.1.15. 
ДСТ 3.1.18. 

14 Енглески језик 
Гепграфија 
Исуприја 
Музишка кулуура 
Ликпвна кулуура 
Српски језик 
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ДСТ 3.2.1. 
ДСТ 3.3.1. 

Televisione  Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 

 Дигиуална кпмпеуенција 

 Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 

 
 
 

- усваја лексику у вези са уелевизијским прпгрампм.  
-Кприсуи имперфекау.  
-Уппуребљава плусквамперфекау упшавајући разлику 
између плусквамперфекуа,перфекуа и имперфекуа.  
-Изражава слагаое и неслагаое.  
-Уппзнаје се са навикама у Иуалији у смислу уелевизије 
шиуаоем краћег уексуа. 

ДСТ.1.1.2. 
ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.14. 
ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.2.4.  

ДСТ.2.1.4.  

ДСТ.2.1.16.  

ДСТ.2.1.17.  

ДСТ.2.1.24.  

ДСТ.2.2.3.   

ДСТ.2.2.4.  

ДСТ.2.3.8.  

ДСТ.3.1.1.  

ДСТ.3.1.2. 
ДСТ.3.1.4.  

ДСТ.3.1.8. 
ДСТ.3.1.18.  

ДСТ.3.1.23.  

ДСТ.3.2.3.  

ДСТ.3.3.5. 

 

14 Српски језик  
Енглески језик 
Технишкп и 
инфпрмауишкп 
пбразпваое 

 
Ambiente ed 
ecologia 
 

 

 Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 

 Пдгпвпран пднпс према 
пкплини 

 Пдгпвпран пднпс према 
здрављу 

 Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 

-Изражава радпсу и жаљеое. 
-Нуди,прихвауа и пдбија сарадоу или ппмпћ.  
-Разгпвара п прпблемима живпуне средине.  
-кприсуи пблике дирекуних заменица у слпженим 
временима.  
-Уме да кприсуи паруиуивнп ne . 
- У краћем уексуу прпналази инфпрмације п суаоу 
живпуне средине у Иуалији, кап и екплпщким 
иницијауивама и удржеоима. 

ДСТ.1.1.5.  

ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.19.  

ДСТ.1.2.2.  

ДСТ.2.1.4.. 

ДСТ.2.1.17.  

ДСТ.2.1.23.  

15 Биплпгија 
Српски језик 
Енглески језик 
Музишка кулуура 
 
Исуприја 
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предузеунищуву 

 

ДСТ.2.1.25.  

ДСТ.2.1.30.  

ДСТ.2.2.2.  

ДСТ.3.1.2. 
ДСТ.3.1.15.  

ДСТ.3.1.23.  

ДСТ.3.2.2.  

ДСТ.3.2.3.  

ДСТ.3.3.6.  

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 
 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Циљ насуаве грађанскпг васпиуаоа јесуе да ушеници суекну сазнаоа, фпрмирају суавпве, развију вещуине и усвпје вреднпсуи кпје су преуппсуавка за кпмпеуенуан, 
пдгпвпран и ангажпван живпу у демпкраускпм друщуву. 
 
Гпдищои фпнд шаспва: 36 

Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: седми 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ МЕЂУПРЕДМЕТНА 
ППВЕЗАНПСТ 

ФПНД 

УВПД  
- ппдсећаое ушеника на права и пдгпвпрнпсуи на нивпу 
- щкпле и лпкалне заједнице и на спрпведене акуивнпсуи из 
- ГВ у 5. и 6. Азреду 
- Уппзнаваое са прпгрампм и акуивнп ушещће ушеника у 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних 
јединица 

2 
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- псмищљаваоу и планираоу акуивнпсуи 
 

 

ГРАЂАНИН  
- Разумеваое знашеоа ппјма грађанин 
- Схвауаое исупријскпг развпја грађанских права и слпбпда 
- Уппзнаваое са каракуерисуикама пдгпвпрнпг и акуивнпг грађанина 
- Разумеваое улпге деуеуа кап грађанина у друщуву 
- Разумеваое пднпса између грађанских права, ппјединца и ппщуег дпбра 
- Уппзнаваое са развијаоем грађанске пдгпвпрнпсуи 
- Разумеваое вплпнуерских акција 
- Псппспбљаваое за псмищљаваое и реализацију вплпнуерских акција 

 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних 
јединица 
 

19 

ДРЖАВА И ВЛАСТ  
- Разумеваое ппјма државе и пснпвних пблика државних уређеоа 
- Разумеваое неппхпднпсуи ппсупјаоа власуи 
- Уппзнаваое са кпнцепупм пгранишене власуи 

 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних 
јединица 
 

 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И 
ИНИЦИЈАТИВА 

 
- Уппзнаваое са инсуиууцијпм Ђашкпг парламенуа 
- Псниваое Ђашкпг парламенуа 
- Ппдсуицаое ушеника да се ангажују у разлишиуијм иницијауивама и акцијама 
- Разумеваое знашаја инициауиве за ппсуизаое прпмена у друщувенпј заједници 
- Псппспбљаваое ушеника за јавни насууп 

 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних 
јединица 
 

5 

ЗАВРШНИ ДЕП  - Пвладаваое кљушним ппјмпвима из пбласуи пплиуике и друщува 
- Евалуација п садржају и нашину рада из предмеуа 
- Грађанскп васпиуаое за 7. разред 
- Псппспбљаваое ушеника за јавни насууп 

Кпрелација ће се врщиуи са 
свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и 
мпгућнпщћу  насуавних 
јединица 
 

3 
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ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 36 

Назив предмета: Верска настава-Правпславни катихизис 
Разред: седми 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ 
ПП ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕ УЧЕНИК ЋЕ: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ФПНД 

 УВПД  
1. Уппзнаваое садржајa 
прпграма и нашинa рада 

 
 
 
 

 мпћи да сагледа садржаје кпјима ће се бавиуи насуава Правпславнпг кауихизиса у 
упку 7. разреда пснпвне щкпле;   

 мпћи да упши каквп је оегпвп предзнаое из градива Правпславнпг кауихизиса 
пбрађенпг у преухпднпм разреду щкплпваоа 

1. Српски језик и коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп васпиуаое 

1 

БПГПППЗНАОЕ  
2. Прпцес сазнаваоа  
3. Лишнпснп ппзнаое  
4. Ппзнаое Бпга  
5. Бпг је један, али није 
сам 

 
 

 мпћи да упши да су знаое и ушеое важни у оегпвпм живпуу;   

 мпћи да крпз пшигледне примере и експерименуе закљуши да ппсупје разлишиуи 
нашини сазнаваоа  мпћи да крпз примере из лишнпг искусува упши да јединп пнај 
кпга завплимп за нас ппсуаје лишнпсу - неппнпвљивп и бескрајнп важнп биће;   

 мпћи да ппвезује лишнпснп ппзнаое са нащим ппзнаоем Бпга;   

 мпћи да преппзна да нам Хрисупс пукрива Бпга кап љубавну заједницу ури 
лишнпсуи; 

1. Српски језик и коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп васпиуаое 

8 

III - III - СИМВПЛ ВЕРЕ  
6. Сабпри кап израз 
јединства Цркве  
7. Васељенски сабпри  
8. Симвпл вере  

 
 
 

 мпћи да упши да је Црква на Сабприма рещавала прпблеме са кпјима се 
сусреуала крпз исуприју;  

 биуи ппдсуакнуу да свпје прпблеме и несугласице са другима рещава крпз 
разгпвпр и заједнищувп;   

 знауи да је Симвпл вере усуанпвљен на Васељенским сабприма;   

1. Српски језик и коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  

6 
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9. Бпгпшпвек Христпс  умеуи да инуерпреуира Симвпл вере;   

 знауи да се Симвпл вере изгпвара на Крщуеоу и Лиуургији;   

 мпћи да упши да ппјам Бпгпшпвека пписује Хрисуа кап исуиниупг Бпга и исуиниупг 
Шпвека; 

6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп васпиуаое 

IV - СВЕТПТАЈИНСКИ 
ЖИВПТ ЦРКВЕ  
10. Светптајински живпт 
Цркве  
11. Света Литургија – 
светајна Цркве  
12. Свете Тајне крщтеоа и 
мирпппмазаоа  
13. Света Тајна исппвести  
14. Света Тајна брака  
15. Мпнащка заједница  
16. Света Тајна 
рукппплпжеоа  
17. Мплитвпслпвља Цркве 

 
 
 
 

 знауи да је Пришещће врхунац свеупуајинскпг живпуа  мпћи да преппзна Крщуеое 
и Мирпппмазаое кап Тајне уласка у Цркву;   

 биуи ппдсуакнуу да на ппкајаое гледа кап на прпмену нашина живпуа;   

 мпћи да увиди да су брак и мпнащувп два пууа кпја впде ка Бпгу;   

 мпћи да разликује и именује службе у Цркви (епискпп, свещуеник, ђакпн и 
нарпд);   

 мпћи да преппзна свпју службу у Цркви;   

 мпћи да у мплиувпслпвљима упши важнпсу прирпдних елеменауа (впде, грпжђа, 
жиуа, свеулпсуи...)  биуи ппдсуакнуу на ушесувпваое у свеупуајинскпм живпуу 
Цркве; 

1. Српски језик и коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп васпиуаое 

6 

V - СРПСКА ЦРКВА КРПЗ 
ВЕКПВЕ  
18. Света браћа Кирилп и 
Метпдије  
19. Свети Сава  
20. Срби светитељи  
21. Крсна слава и пбишаји 

  мпћи да преппзна да кулуура и писменпсу Слпвена имају кпрен у мисипнарскпј 
делаунпсуи прпсвеуиуеља равнпаппсуплних Кирила и Меупдија;   

 мпћи да пбјасни прпсвеуиуељску улпгу и знашај Свеупга Саве за српски нарпд;   

 биуи ппдсуакнуу да дпживи српске свеуиуеље кап ушиуеље хрищћанских врлина; 

1. Српски језик и коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп васпиуаое 

8 

22. Српска црквена 
бащтина 

  мпћи да преппзна негпваое српских правпславних пбишаја кап нашин пренпщеоа 
искусува вере и прпслављаоа Бпга и свеуиуеља  мпћи да преппзна евхарисуијску 
симбплику у елеменуима Крсне Славе;   

 биуи ппдсуакнуу да прпслављаое Крсне славе везује за Лиуургију  биуи 
ппдсуакнуу да дпживи, вреднује и негује бпгаусувп и леппуу српске кулуурне 
бащуине 

1. Српски језик и коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп васпиуаое 

4 
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ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК (Други страни језик) 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и 
меупде ушеоа суранпг језика. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 

Назив предмета: Италијански језик 
Разред: седми 
 

 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД МЕЂУПРЕДМЕТНA 
КПРЕЛАЦИЈA 

Ambiente ed 
ecologia 
 

 Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 

 Пдгпвпран пднпс према 
пкплини 

 Пдгпвпран пднпс према 
здрављу 

 Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

 
 
 

Ушеник ће бити у стаоу да: 

 Изражава радпсу и жаљеое. 

 Нуди,прихвауа и пдбија сарадоу или ппмпћ.  

 Разгпвара п прпблемима живпуне средине.  

 кприсуи пблике дирекуних заменица у слпженим 
временима.  

 Уме да кприсуи паруиуивнп ne . 

 У краћем уексуу прпналази инфпрмације п суаоу 
живпуне средине у Иуалији, кап и екплпщким 
иницијауивама и удржеоима. 

 

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.2.4.  

ДСТ.2.1.1.  

 ДСТ.2.1.17.  

ДСТ.2.1.24.   

ДСТ.2.2.3.  

ДСТ.2.3.6.  

ДСТ.3.1.3.  

ДСТ.3.1.18.  

ДСТ.3.1.22.  

ДСТ.3.2.2.  

ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.15.  

ДСТ.1.1.21.  

14 Биплпгија 
Српски језик 
Енглески језик 
Исуприја 
 
Музишка кулуура 
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ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.2.4.  

ДСТ.2.1.5.  

ДСТ.2.1.17.  

ДСТ.2.2.3.  

ДСТ.2.3.6. 

ДСТ.3.1.2.  

ДСТ.3.1.8.  

ДСТ.3.1.14.  

ДСТ.3.1.20.  

ДСТ.3.2.3.  

ДСТ.3.3.7. 

 

Facciamo 
spese 

 Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 
 
 
 

 кприсуи лексику у вези са куппвинпм 

 кприсуи правилп за грађеое ппврауних глагпла у 
иуалијанскпм језику 

 кприсуи изразе за изражаваое сппсувенпг мищљеоа 

 уппуребљава лексику у вези са пдећпм, бпјама и 
кприсним фразама када се нађемп у некпј радои 

 прпщирује знаоа у вези са иуалијанскпм мпдпм 
глпбалним разумеваоем краћег уексуа 

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.14.  

ДСТ.1.1.19.  

ДСТ.1.1.24.  

ДСТ.1.3.1.  

ДСТ.2.1.1.  

ДСТ.2.1.11.  

ДСТ.2.1.17.  

ДСТ.2.1.25.  

ДСТ.2.2.3.  

ДСТ.2.2.4.  

ДСТ.2.3.1.  

ДСТ.3.1.2.  

ДСТ.3.1.3.  

ДСТ.3.1.8.  

ДСТ.3.1.14.  

ДСТ.3.1.15.  

26 Енглески језик 
Српски језик 
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ДСТ.3.1.20.  

ДСТ.3.2.1.  

 
 

Facciamo sport  Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 

 Пдгпвпран пднпс према 
здрављу 

 Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

 

 кприсуи лексику у вези са сппрупм 

 кприсуи правилнп заменице у функцији неправпг 
пбјекуа 

 кприсуи изразе за уражеое ппмпћи, за уражеое 
нешега на зајам, кап и за изражаваое сппсувенпг 
мищљеоа 

 прпщири лексику у вези са сппрупм и глпбалнп 
разуме уексу на уему сппруа у Иуалији 

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.19.  

ДСТ.1.1.24.  

ДСТ.1.2.1.  

ДСТ.1.2.2.  

ДСТ.2.1.1.  

ДСТ.2.1.2.  

ДСТ.2.1.9.  

ДСТ.2.1.16.  

ДСТ.2.1.24.  

ДСТ.2.1.29.  

ДСТ.2.2.2.  

ДСТ.3.1.3.  

ДСТ.3.1.8.  

ДСТ.3.1.13.  

ДСТ.3.1.23.  

ДСТ.3.2.4.  

ДСТ.3.3.6.  

 
 

16 Енглески језик 
Српски језик 
 
Физишкп васпиуаое 

L'ora della 
verità 

 Есуеуишка кпмпеуенција 

 Сарадоа 

 Кпмуникација 

 Кпмпеуенција за ушеое 
 
 

 кприсуи лексику у вези са музишким жанрпвима, 
певашима, групама 

 кприсуи правилнп пблике имперауива у 
иуалијанскпм језику 

 кприсуи правила за уппуребу имперауива у 
иуалијанскпм језику 

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.2.4.  

16 Музишка кулуура 
Физишкп васпиуаое 
Српски језик 
Енглески језик 
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  ДСТ.1.3.4.  

ДСТ.2.1.8.  

ДСТ.2.1.14.  

ДСТ.2.1.21.  

ДСТ.2.1.24.  

ДСТ.2.2.3.  

ДСТ.3.1.5.  

ДСТ.3.1.11.  

ДСТ.3.1.18.  

ДСТ.3.1.22.  

ДСТ.3.1.24.  

ДСТ.3.2.4.  

ДСТ.3.3.9. 

 

 

ПСМИ РАЗРЕД 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Циљ је да ушеници суекну знаоа, фпрмирају суавпве, развију вещуине и усвпје вреднпсуи кпје су преуппсуавка за успещан, пдгпвпран и ангажпван живпу у 
демпкраускпм друщуву 
 
Гпдищои фпнд шаспва: 34 

Назив предмета: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 
Разред: псми 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ МЕЂУПРЕДМЕТНА 
ППВЕЗАНПСТ 

ФПНД 

УВПД  - Ппглед уназад, ппдсећаое на наушенп и сазнаое п нпвпм Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

2 
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ДЕЦА У САВРЕМЕНПМ 
СВЕТУ 

 - Сувараое слике псппсувенпм месууи улпзи збпг унапређеоа 
пплпжаја деуеуа, самим уим развијаое квалиуеуније 
демпкрауске лишнпсуи 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

18 

МЕДИЈИ У 
САВРЕМЕНПМ 
ДРУШТВУ 

 - Разумеваое улпге и знашаја медија у друщуву, сувараое 
квалиуеуније слике деуеус крпз и у медијима 

Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

11 

ЗАВРШНИ ДЕП  - Развиајое демпкрауске мисли и лишнпсуи Кпрелација ће се врщиуи са свим насуавним предмеуима 
у складу са ппуребама  и мпгућнпщћу  насуавних јединица 
 

3 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске насуаве јесу да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем 
живпунпм прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи 
Цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Уппзнаваое ушеника са верпм и 
духпвним искусувима сппсувене, исупријски дауе Цркве или верске заједнице уреба да се псуварује у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других 
религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Гпдищои фпнд шаспва: 34 
 

Назив предмета: Верска настава-Правпславни катихизис 
Разред: псми 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ  ИСХПДИ 
ПП ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕ УЧЕНИК ЋЕ: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

ФПНД 

 УВПД  
1. Уппзнаваое садржајa прпграма 
и нашинa рада 

  мпћи да сагледа садржаје кпјима ће се бавиуи насуава Правпславнпг кауихизиса 
у упку 8. разреда пснпвне щкпле;   

 мпћи да упши каквп је оегпвп предзнаое из градива Правпславнпг кауихизиса 
пбрађенпг у преухпднпм разреду щкплпваоа. 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 

1 
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васпиуаое 

II - ЧПВЕК ЈЕ ИКПНА БПЖЈА  
2. Чпвек - икпна Бпжја и 
свещтеник твари  
3. Хрищћанскп схватаое лишнпсти  
4. Грех кап прпмащај шпвекпвпг 
назнашеоа  
5. Нпвпзаветне заппвести Бпжје  
6. Слпбпда и љубав у 
хрищћанскпм етпсу 

  мпћи да увиди да је шпвек икпна Бпжија јер је слпбпдна лишнпсу и да је служба 
шпвекпва да буде сппна између Бпга и свеуа.   

 мпћи да увиди да се шпвек псуварује кап лишнпсу у слпбпднпј заједници љубави 
са другим.   

 биуи ппдсуакнуу да ушесувује у лиуургијскпј заједници.   

 мпћи да сагледа грех кап прпмащај људскпг назнашеоа;   

 мпћи да разликује слпбпду пд сампвпље;  

 мпћи да увиди да шпвек мпже биуи рпб свпјих лпщих пспбина и навика;   

 биуи ппдсуакнуу да увиди вреднпсу ближоега у сппсувенпм живпуу;   

 мпћи да усвпји суав да јединп крпз љубав шпвек мпже превазићи кпнфлику;   

 мпћи да вреднује свпје ппсуупке на пснпву Хрисупвих заппвесуи п љубави. 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

10 

ППДВИЖНИЧКП – ЕВХАРИСТИЈСКИ 
ЕТПС  
7. Хрищћански ппдвиг  
8. Ппдвизи Светитеља  
9. Ппст  
10. Хрищћанске врлине  
11. Евхаристијски ппглед на свет 

 
 
 

 мпћи да увиди да је ппдвиг нашин живпуа у Цркви;   

 мпћи да преппзна разлишиуе ппдвиге кап пууеве кпји впде ка исупм циљу;   

 мпћи да пбјасни кад и какп се ппсуи;   

 мпћи да увиди смисап и знашај ппсуа;   

 биуи ппдсуакнуу на ппсу и мплиуву кап нашин служеоа Бпгу;   

 биуи ппдсуакнуу да развија хрищћанске врлине;   

 биуи ппдсуакнуу да се криуишки пднпси према свпјим ппсуупцима;   

 биуи ппдсуакнуу да шиуа Жиуија Свеуих;   

 биуи ппдсуакнуу да заснује свпј пднпс према Бпгу на захвалнпсуи. 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

8 

IV – ЛИТУРГИЈА  
12. Мплитва - лишна и сабпрна  
13. Црква је Телп Христпвп  
14. Бпжанствена Литургија (ппис 
тпка Литургије)  
15. Литургијски прпстпр (делпви 
храма)  
16. Псвећеое времена 

 
 
 
 

 мпћи да увиди да је мплиува разгпвпр са Бпгпм;   

 биуи ппдсуакнуу да преиспиуа и пбпгауи свпј мплиувени живпу;   

 мпћи да схвауи лишну мплиуву кап припрему за сабпрну мплиуву;   

 мпћи да пбјасни знашеое реши Лиуургија и Евхарисуија;   

 мпћи да пднпс међу шланпвима Цркве ппреди са ппвезанпщћу удпва у људскпм 
уелу;   

 мпћи да преппзна неке пд елеменауа Лиуургије;   

 мпћи да увиди да Мплиува Гпсппдоа има лиуургијску пснпву;   

 мпћи да наведе најважније делпве храма и преппзна оихпву бпгпслужбену 
намену.   

 мпћи да именује нека бпгпслужеоа и да зна да ппсупје ппкреуни и неппкреуни 
празници;   

 биуи ппдсуакнуу да акуивније ушесувује у бпгпслужеоима; 

1. Српски језик и 
коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

6 

V - ЦАРСТВП БПЖЈЕ    мпћи да пбјасни да је Бпг сувприп свеу са циљем да ппсуане Царсувп Бпжије;  1. Српски језик и 9 
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17. Царствп Бпжје – циљ ствараоа 
18. Живпт будућег века  
19. Сведпци Царства Бпжјег  
20. Пбпжеое – циљ хрищћанскпг 
живпта  
21. Знаци присутва Царства Бпжјег 
у пвпм свету (шуда, мпщти...)  
22. Икпна – прпзпр у вешнпст 

 мпћи да пбјасни да Царсувп Бпжије у пунпћи насуупа пп другпм Хрисупвпм 
дпласку и васкрсеоу мрувих;   

 мпћи да пбјасни да је Бпг сувприп шпвека кап сарадника на делу спасеоа;   

 мпћи да преппзна да је Лиуургија икпна Царсува Бпжијег;   

 биуи ппдсуакнуу да акуивније ушесувује у Свеупј Лиуургији.   

 мпћи да преприша дпгађај Препбражеоа Гпсппдоег;   

 мпћи да ппвеже ппјмпве свеупсуи и пбпжеоа са дејсувпм Свеупга Духа  мпћи да 
преппзна да је предукус Царсува Бпжијег присууан у мпщуима, шудпувпрним 
икпнама, исцељеоима...   

 мпћи да преппзна разлику између правпславне икпнпграфије и свеупвнпг 
сликарсува;  

 мпћи да преппзна икпну кап симвпл Царсува Бпжијег;   

 биуи ппдсуакнуу да на правилан нашин изражава ппщупваое према 
хрищћанским свеуиоама. 

коижевнпсу  
2. Исуприја  
3. Гепграфија  
4. Биплпгија  
5. Ликпвна кулуура  
6. Музишка кулуура  
7. Грађанскп 
васпиуаое 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК (Други страни језик) 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и 
меупде ушеоа суранпг језика. 

Гпдищои фпнд шаспва: 68 

Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
Разред:  ПСМИ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ МЕЂУПРЕДМЕТНП 
ППВЕЗИВАОЕ 

ИСХПДИ ПБРАЗПНИ 
СТАНДАРДИ 

ФПНД 

1.Филмпви, пмиљени 
жанрпви, ппзнати италијански 
глумци, режисери 
-кпндиципнал прпст 

 
Иуалијански језик- градивп из преухпдних 
разреда, српски језик 

-Ушеник је усвпјип 
лексику у вези са 
филмпм 
-ушеник је прпщирип 

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.21 

8 
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-кпндиципнал слпжени 
 Упптреба и грађа 
(Unita` 1: Al cinema) 

знаоа п иуалијанскпј 
кинемаупграфији 
-ушеник успева да 
сагради пблике 
кпндиципнала  и да 
их уппуреби у гпвпру 

ДСТ.1.1.24 

ДСТ.1.2.4.. 

ДСТ.2.1.4.  

ДСТ.2.1.16.  

ДСТ.2.1.24 

ДСТ.2.1.30.  

ДСТ.2.2.3 

ДСТ.3.1.1.  

ДСТ.3.1.2.  

ДСТ.3.1.15.  

ДСТ.3.1.21.  

ДСТ.3.1.23 

ДСТ.3.2.4.. 

 

2. –изражаваое извиоеоа 
-кпмбинпване заменице 
-ппзнате лишнпсти у Италији  
(Unita` 2: Amore e lavoro 

српски језик, исуприја 
 

Ушеник је усвпјип 
изразе кпји се кпји се 
кприсуе приликпм 
извиоеоа 
-уппуребљава 
заменице у функцији 
дирекунпг и 
индирекунпг пбјекуа 
-уппзнаје се са 
славним лишнпсуима у 
Иуалији 

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.8 

ДСТ.1.1.16.. 

ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.2.4.. 

ДСТ.1.3.4.  

ДСТ.2.1.1.. 

ДСТ.2.1.11.  

ДСТ.2.1.17.  

ДСТ.2.1.26.  

 

10 

   ДСТ.2.2.3.  

ДСТ.2.2.4.  

ДСТ.3.1.3.  

ДСТ.3.1.8.. 

ДСТ.3.1.14.  
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ДСТ.3.1.21.  

ДСТ.3.1.22.  

ДСТ.3.1.26.  

ДСТ.3.2.1.  

3. упптреба израза кпјима се 
исказује 
прпфесија,прпфесипнална 
пријентација 
-упптреба релативне заменице 
che 
-изрази кпјима се исказују 
изненађеоа, вести,ппис неке 
ситуације 
-упптреба релативне  
заменице CUI 
 -упптреба друщтвених мрежа 
и нпвих технплпгија 
 
( Unita'3-Vivere on line) 
 
 

Српски језик, енглески језик 
-инфпрмауика 
 
 

Ушеник је усвпјип 
лексику везану за 
прпфесије 
Кприсуи пблике 
релауивне заменице 
che 
Усвпјип је изразе 
кпјима се исказују 
изненађеоа, весуи, 
ппис неке сиууације 
 
 
Ушеник је усвпјип 
уппуребу релауивне 
заменице cui 
Усвпјип је лексику 
везану за друщувене 
мреже и нпве 
уехнплпгије 
 
 
 

ДСТ.1.1.2 
ДСТ.1.1.8 
ДСТ.1.1.11 
ДСТ.1.1.12 
ДСТ.1.1.17 
ДСТ.1.1.24 
ДСТ.1.2.3 
ДСТ.1.2.4.  
ДСТ.2.1.1 
ДСТ.2.1.16 
ДСТ.2.1.17 
ДСТ.2.1.22 
ДСТ.2.1.24 
ДСТ.2.2.3 
ДСТ.2.2.4 
ДСТ.3.1.1 
ДСТ.3.1.2 
ДСТ.3.1.8 
ДСТ.3.1.18   ДСТ.3.2.3 
 
ДСТ.3.1.21 
ДСТ.3.2.3 
4. ДСТ.1.1.2 
ДСТ.1.1.7 
ДСТ.1.1.15 
ДСТ.1.1.20.  
ДСТ.1.2.4 
ДСТ.2.1.1 
 

22 

4. изрази кпји се кпристе 
приликпм пбјащоаваоа неких 

- грађанскп васпиуаое 
Српски језик 

Ушеник је усвпјип 
изразе за изржаваое 

ДСТ.3.1.24 
ДСТ.3.1.21 

4 
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ситуација, кпнверзација п 
временским услпвима 
-кпмпарација придева 
( Unita'4-In Italia) 
 

-иуалијански језик 
 
 

временских услпва 
Ушеник уппуребљава 
изразе за 
кпмпарацију придева 
 

ДСТ.1.1.15 
ДСТ.1.1.20.  
ДСТ.1.2.4 
ДСТ.2.1.1 
ДСТ.2.1.11 
ДСТ.2.1.12 
ДСТ.2.1.17 
ДСТ.2.1.26 
ДСТ.2.2.2 
ДСТ.2.2.3.  
ДСТ.3.1.1.  
ДСТ.3.1.6 
ДСТ.3.1.18 
ДСТ.3.1.19 
ДСТ.3.2.3 
ДСТ.1.1.2.  
ДСТ.1.1.9 
ДСТ.1.1.11.  
ДСТ.1.1.16 
ДСТ.1.1.17 
ДСТ.1.2.4 
ДСТ.2.1.4 
ДСТ.2.1.16. 
ДСТ.2.1.17 
ДСТ.2.1.20 
ДСТ.2.1.21 
ДСТ.2.1.22 
ДСТ.2.1.29 
ДСТ.2.2.3 
ДСТ.2.2.4 
ДСТ.3.1.1 
ДСТ.3.1.14 
ДСТ.3.1.15.  
ДСТ.3.2.4 
 

-5. временски услпви, - гепграфија, енглески језик, англицизми у Ушеник је усвпјип ДСТ.1.1.2 16 
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временска прпгнпза 
-кпмпарација придева I I II 
ступао 
-градпви и знаменитпсти у 
Италији 
-пмиљене коиге и наслпви 
коига 
кпнјунктив садащои 
 исказиваоа несигурнпсти, 
мищљеоа 
(Unita` 5: Leggere 
 

иуалијанскпм језику 
 
 

грађеое кпмпарауива 
и суперлауива, изразе 
за временску 
прпгнпзу, уппзнап се 
са градпвима у 
Иуалијии наслпвима 
ппзнауих  
иуалијанских коига 
 
 
 
Ушеник је усвпјип 
грађеое кпнјункуива 
садащоег , глагпле 
кпји га увпде и 
уппуребу 

ДСТ.1.1.9.  
ДСТ.1.1.16 
ДСТ.1.1.21 
ДСТ.1.1.23 
ДСТ.1.2.3 
ДСТ.2.1.6 
ДСТ.2.1.13 
ДСТ.2.2.2.  
ДСТ.2.2.3 
ДСТ.3.1.1 
ДСТ.3.1.2.  
ДСТ.3.1.10 
ДСТ.3.1.14.  
ДСТ.3.1.15 
ДСТ.3.1.23 
ДСТ.3.1.26.  
ДСТ.1.1.2.  
ДСТ.1.1.16 
ДСТ.1.1.21 
ДСТ.1.2.4 
ДСТ.1.3.1 
ДСТ.1.3.2 
ДСТ.1.3.3 
ДСТ.2.1.1 
ДСТ.2.1.4 
ДСТ.2.1.11 
ДСТ.2.1.17 
ДСТ.2.1.22.  
ДСТ.2.1.24 
ДСТ.2.1.29 
ДСТ.2.2.3.  
ДСТ.2.2.4 
ДСТ.2.3.4 
ДСТ.3.1.3 
ДСТ.3.1.8 
ДСТ.3.1.18 
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ДСТ.3.1.22 
ДСТ.3.2.3 

6.кпнјунктив прпщли, упптреба 
и грађеое 
-слагаое времена у 
кпнјунктиву  
 -слагаое времена у 
индикативу 
-имперспналне решенице 
(Unita` 6: Chiaramenti) 
 

Енглески језик 
Српски језик 

Ушеник је савладап 
грађеое прпщлпг 
кпнјункуива, слагаое 
времена у кпнјункуиву 
и безлишне решенице 
 
 

ДСТ.1.1.2 
ДСТ.1.1.9.  
ДСТ.1.1.11 
ДСТ.1.1.21 
ДСТ.1.1.23 
ДСТ.1.2.4 
ДСТ.2.1.1.  
ДСТ.2.1.11.  
ДСТ.2.1.17 
ДСТ.2.1.22 
ДСТ.2.1.24 
ДСТ.2.2.3 
ДСТ.2.2.4 
ДСТ.3.1.1 
ДСТ.3.1.2.  
ДСТ.3.1.8.  
ДСТ.3.1.18 
ДСТ.3.1.21 

8 
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5. ПРПГРАМИ АКТИВНПСТИ ПП РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ППСТУПЦИМА ЗА ОИХПВП 

ПСТВАРИВАОЕ 
 

Ради јашаоа пбразпвнп-васпиуне делаунпсуи щкпле, ппдсуицаоа индивидуалних склпнпсуи и 

инуереспваоа, садржајнпг и целисхпднпг кприщћеоа слпбпднпг времена, кап и ради бпгаћеоа 

друщувенпг живпуа и разпнпде ушеника, развијаоа и негпваоа другарсува и пријауељсува, щкпла 

реализује ваннасуавне акуивнпсуи ушеника у пбласуи науке, уехнике, кулууре, умеунпсуи, медија и 

сппруа, и уп на принципима: 

 

- слпбпднпг и дпбрпвпљнпг ппредељеоа ушеника, 

- акуивнпг ушещћа ушеника у прганизпваоу рада 

- акуивнпг ушещћа ушеника у прпграмираоу садржаја и меупда рада, 

- акуивнпг ушещћа ушеника у анализи псуварених резулуауа, 

- диференциранпг присуупа ушеницима. 

 

Щкпла ће ппсебну пажоу ппсвеуиуи фпрмираоу и раду музишке и драмске групе ушеника, 

щкплскпг лисуа. 

Свака секција ради пп ууврђенпм плану и прпграму, а евиденција п раду впди се у ппсебним 

дневницима. Расппред слпбпдних акуивнпсуи јаснп се суавља на увид ушеницима. Пп правилу, 

слпбпдне акуивнпсуи се псуварују једнпм недељнп. 

 

Циљ слпбпдних акуивнпсуи је ппдсуицаое и прпщириваое инуереспваоа ушеника за пдређену 

пбласу, кап и развпј оихпвих склпнпсуи и сппспбнпсуи у функцији прпфесипналнпг ппредељиваоа. 

 

Теме кпје се пбрађују у пквиру слпбпдних акуивнпсуи мпгу да буду преузеуе из прпграма 

дпдауне насуаве, уз мпгућнпсу кпрекције у складу са насуавникпвпм прпценпм и на пснпву ушенишких 

инуереспваоа. 

 

Пблици рада у пквиру слпбпдних акуивнпсуи мпгу да буду разнпврсни: израда и презенуација 

ушенишких прпјекауа, пбрада инуересануих уема у виду предаваоа и презенуације насуавника или 

предаваша пп ппзиву, заједнишки рад ушеника у ппсуупку пбраде акууелних уема, прганизпване крауке 

сурушне екскурзије, нефпрмална мини-уакмишеоа крпз квизпве знаоа, израда једнпсуавних мпдела и 

уређаја, сампсуални експерименуи, излпжбе, предсуаве и сл. 

ДРУШТВЕНП, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СППРТСКЕ АКТИВНПСТИ 

ПД 1. ДП 4. РАЗРЕДА 
 

ДРУШТВЕНП, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СППРТСКЕ АКТИВНПСТИ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
Циљ пкупљаоа деце у секције уребалп би, пре свега да буде сувараое услпва за развпј дешје креауивнпсуи, 
прпщириваое оихпвих знаоа и инуереспваоа, кпје се надпграђује на пнп щуп се суише упкпм редпвне 
насуаве, кап и дружеое, разпнпда и игра са врщоацима 
 
Ппщти циљ друщувених,хуманиуарних,уехнишких,сппруских и кулуурних акуивнпсуи јесуе усмеравеое и 
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навикаваое ушеника на кприснп и здравп прпвпђеое слпбпднпгвремена. 
  
Пстали ( ппсебни)  циљеви су : 
 - псппспбљаваое ушеника за сампсуалну израду ликпвних радпва н задауу уему (прирпда,мащуа...); 
 - псппспбљаваое за дпживљаваое,разумеваое,уумашеое и сценскп извпђеое д рамских уексупва; 
 - пмпгућиуи ушеницима да пукривају  и усаврщавају свпје драмске и рециуаупрске ппспбнпсуи; 
 - псппспбљаваое за праћеое  и  елеменуарну анализу радип,ТВемисија и филмпва; 
 - увпћеое у елеменуарне нпвинерске акуивнпсуи; 
 -развијаое смисла за заједнишкп музицираое и сувараое ппкреуа узслущану музику; 
 - развијаое,негпваое и ппдсуицаоеппсебних склпнпсуи кпд ушеника; 
 - развијаое ведрине духа,љубави и инуереспваоа за разлишиуе акуивнпсуи; 
 -развијаое ппзиуивне и пријауне аумпсфере у пдељеоу,сарадое... 
 
 

ТЕМЕ 
I - IV разред 

 Лиуерарне акуивнпсуи 

 Драмскп-рециуаупрске акуивнпсуи 

 Нпвинарске акуивнпсуи 

 Телевизија, филм, радип 

 Ликпвнп суваралащувп 

 Музишке акуивнпсуи 

 Сппруске акуивнпсуи  

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Ушиуељи пд I дп IV разреда 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 4. РАЗРЕД 
 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- Бпгаћеое, прпщириваое ипрпдубљиваое мауемауишких знаоа. 
- Псппспбљаваое ушеника за рещаваое задауака нпве врсуе.  
- Развијаое брзине извпђеоа ппуребних пперација при рещаваоу задауака. 
- Ппбпљщаое кпнценурације мисапне акуивнпсуи, спреунпсуи и сурајнпсуи у рещаваоуу слпжених 

задауака.  
- Даљи развпј и бпгажеое кпгниуивнпг мищљеоа. 
- Развпј, ппдсуицаое и правилнп усмераваое ушенишких сппспбнпсуи и инуереспваоа. 
- Развпј дпсеуљивпсуи, сналажљивпсуипригиналнпсуи, кприснп и креауивнп прпвпђеое слпбпднпг 

времена. 
- Припрема ушеника за уакмишеое. 

 

ТЕМЕ 
- Прирпдни брпјеви и пперације 
- Рещаваое прпблемских задауака 
- Прпблеми уещких сиууација 
- Квадрау и правпугапниук 
- Лпгишки и кпмбинаупрни задаци 
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- Мауемауишка рекреација 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Ушиуељи IV разреда 
 

 
 

ПРПГРАМ  РАДА  ,,КЛУБА ЉУБИТЕЉА КОИГЕ“ 

(ЛИТЕРАРНП – НПВИНАРСКА И БИБЛИПТЕКАРСКА СЕКЦИЈА) 
 

(ЛИТЕРАРНП – НПВИНАРСКА И БИБЛИПТЕКАРСКА СЕКЦИЈА) 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- развијаое кулууре писменпг изражаваоа; 
- рад на бпгаћеоу решника; 
- рад на увежбаваоу уехнике израде писменпг сасуава: уежищуе уеме, избпр и расппред грађе, пснпвни 

елеменуи кпмппзиције, груписаое грађе према кпмппзиципним елеменуима; 
- развијаое  уакмишарскпг духа; 
- прганизпваое лиуерарних кпнкурса у щкпли; праћеое и ушещће на лиуерарним кпнкурсима у граду и 

щире; 
- сарадоа са редакцијама лисупва и шаспписа; 
- израда щкплскпг шаспписа; 
- писаое, шиуаое и прпцена пригиналних ушенишких радпва; 
- упућиваое уаленупваних ушеника на нашин коижевнпг сувараоа; 
- развијаое пригиналнпсуи и сампсуалнпсуи ушеника; 
- негпваое љубави према коижевнпсуи и мауероем језику; 
- развијауи шиуалашке навике ушеника; 
- упууиуи ушенике у нашин рада щклпске библипуеке и нашин прганизпваоа коижевне грађе у опј; 
- ппдсуицауи криуишкп мищљеое ушеника; 
- развијауи кпд ушеника урајне есуеуске и мпралне вреднпсуи; 

 

ТЕМЕ 
 

- Фпрмираое секције, ппдела дужнпсуи и усклађиваое евенууалних разлишиуих идеја везаних за нашин 
рада у секцији 

- Упућиваое нпвих шланпва у преухпдни рад и резулуауе рада. 
- Пппуларисаое рада секција у свим разредима. 
- Прикупљаое нпвих пригиналних радпва, анализа и разгпвпр п оима 
- Пукриваое уајни коижевнпг сувараоа 
- Прганизпваое инуернпг щкплскпг лиуерарнпг кпнкурса 
- Ппкреуаое акције "Шиуалашка знашка" 
- Ппдсећаое на коижевну класику везанп за Свеупг Саву, ппдсуицаое радпва на задауу уему 
- Припрема прпграма за прпславу дана Свеупг Саве 
- Рад на изради щкплскпг шаспписа 
- Уређеое панпа са ушенишким радпвима 
- Ушещћу на кпнкурсима са уемама везаним за Свеуски дан коиге и Свеуски дан планеуе Земље 
- Сарадоа и размена радпва са другим щкплама и шланпвима щкплске секције 
- Резимираое резулуауа рада секције 
- Дпдела "Шиуалашке знашке" 
- Пбележаваое биуних дауума, међунарпдних и сведских прганизпваоем пригпдних акуивнпсуи . 
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ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Снежана Вујинпвић и ушеници 5-8. разреда  
 

ПРПГРАМ  РАДА  ,,ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ“ 

 

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
Крпз лингвисуишку секцију ушеници ће се деуаљније уппзнауи са врсуама реши, решеницама, увпрбпм реши, 
пдликама дпбрпг суила... Секција ће се пдржавауи јенпм недељнп у щкпли. Усппсуавиће се кпрелација са 
исупријпм и гепграфијпм при прпушаваоу архаизама, лпкализама и акценауа. 

 

ТЕМЕ 
 
СЕПТЕМБАР 
- Врсуе реши, служба реши, израда плакауа за рад на редпвним шаспвима - 2 шаса 
- Језишка анализа приппвеуке „Дјевпјка цара надмудрила“ (уппуреба лексике у приппвеци) - 2 шаса 
 
ПКТПБАР 
- Скупљамп суране реши, суаре реши и нпве изразе - 2 шаса 
- Исураживаое: уппуреба пвих реши у медијима (писаним и елекурпнским) - 2 шаса 
- Прганизпваое прикупљених садржаја и оихпва презенуација - 1 шас 
 
НПВЕМБАР 
- Анализа песме Јпвана Душића „Ппдне“ (епиуеуи у песми, ппјам синесуезије) - 1 шас 
- Презенуација резулуауа исураживаоа - 1 шас 
- Жаргпн - примери жаргпна у свакпдневнпм језику - 1 шас 
- Графиуи - 1 шас 
 
ДЕЦЕМБАР 
- Језик реклама - исураживаое ушеника - 2 шаса 
- Презенуација прикупљених ппдауака - 1 шас 
 
ЈАНУАР 
- П Свеупм Сави други су рекли, написали....(прикупљаое мауеријала) - 2 шаса 
- Језишка анализа „Жиуија св. Симепна“ - 1 шас 
 
ФЕБРУАР 
- Ппзајмљенице - 1 шас 
- Фразеплпгизми - 1 шас 
- Функципнални суилпви - 1 шас 
- Презенупваое садржаја са преухпдних шаспва - 1 шас 
 
 МАРТ 
- Слпженице и изведенице у бајци „Немущуи језик“ - 2 шаса 
- Презенуација исураживаоа - 1 шас 
 
АПРИЛ 
- Знашеоски пднпси међу решима (синпними, хпмпними, анупними, пплисемија) 
- Прављеое плакауа - 1 шас 
- Презенупваое садржаја са преухпднпг шаса- 1 шас 
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МАЈ 
- Глагплски пблици у приппвеци Ива Андрића „На векпвнпм мегдану“ - 2 шаса 
- Презенуација резулуауа рада - 1 шас 
- Излпжба радпва на крају гпдине 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Зприца Гајић и ушеници 5-8. разреда  
 

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 5. ДП 8. РАЗРЕДА 
 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- Прпщириваое знаоа везаних за насуаву мауемауике 
- Ппвезиваое уеприје и праксе 
- Уппзнауи ушенике са живпупм и радпм ппзнауих мауемауишара 
- Развијаое инуереспваоа ушеника за ваннасуавне садржаје 
- Негпваое лпгишкпгмищљеоа    и примена на рещаваое прпблема шији је садржај забавнпг каракуера 
- припрема ушеника за мауемауишка уакмишеоа 
- извпђеое уакмишеоа 
- пбјављиваое резулуауа и дпдела награда најуспещнијим ушеницима 

 

ТЕМЕ 
 

- занимљивпсуи п мауемауишарима 
- мауемауишкп уакмишеое „Мислища 2020“ 
- рещаваоесудпку 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник  и  ушеници 

 

КАРАПКЕ РАДИПНИЦА НА ЕНГЛЕСКПМ ЈЕЗИКУ 
 

КАРАПКЕ РАДИПНИЦА НА ЕНГЛЕСКПМ ЈЕЗИКУ  
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

  
- пoдсуицaуи и рaзвиjaуи дaрoвиуoсу кoд ушeникa  
- рaзвиjaуи пoурeбe и инуeрeсe ушeникa зa исурaживaоeм jeзикa 
- усaврщaвaуи изгoвoр рeши 
- рaзвиjaуи вeщуину усмeнoг изрaжaвaоa крoз певаое 
- рaзвиjaуи вeщуину шиуaоa и рaзумeвaоa прoшиуaнoг 
- рaзвиjaуи вeщуину слущaоa и рaзмeвaоa oдслущaнoг 

 

ТЕМЕ 
 

- Дoгoвoр o рaду 
- Избoр песама 
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- Пoдeлa песама 
- Певаое 
- Извпђеое 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Данијела Радпсављевић и ушеници 

 

 

 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК - СЕКЦИЈА 
 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК - СЕКЦИЈА 

ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- Уппзнаваое са кулуурпм нарпда шији језик ушимп (сликарсувп, архиуекуура, музика, пбишаји, песме , 

рециуације, сппменици, храна, ппзнауи градпви и регије) 

- Израда ппсуера и уемеуских слика. Крпз израду пвих ппсуера ушеници уппзнају најважније кулуурнп 

исупријске сппменике Иуалије. 

- Ушеое и певаое ппзнауих иуалијанских канцпна. 

- Ушеници се крпз играое, певаое, драмауизацију и ликпвнп изражаваое уппзнају са кулуурпм нарпда 

шији језик уше. 

ТЕМЕ 

- Дпгпвпр п раду,  избпр рукпвпдсува 
- La scuola 
- La casa 
- La famiglia 
- I colori 
- Il corpo umano 
- Alimenti e bevande 
- L’abbigliamento 
- Gli animali 
- La natura 
- I negozi  
- Le professioni  
- La città 
- I mezzi di trasporto 
- Il tempo e le stagioni 
- Le azioni  
- Azioni del tempo libero  
- La frutta e la verdura   
- Ascoltiamo la musica  
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ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник иуалијанскпг и ушеници 

 

 

 

ПРПГРАМ РАДА БИПЛПШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

ПРПГРАМ РАДА БИПЛПШКЕ СЕКЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

  

 Развијаое функципналне биплпщке писменпсуи 

 Разумеваое ппјава и прпмена у прирпди на пснпву суешених знаоа 

 Псппспбљаваое ушеника за кпмуницираое кприщћеоем сурушне уерминплпгије 

 Развијаое сппспбнпсуи за извпђеое једнпсуавних исураживаоа  и приказиваоа резулуауа. 

 Развијаое сппспбнпсуи за рещаваое уепријских прпблема 

 Развијаое лпгишкпг, апсуракунпг и криуишкпг мищљеоа 

 Псампсуаљиваое ушеника за уражеое и кприщћеое релевануних извпра инфпрмација 

 Развијаое свесуи п пдгпвпрнпм пднпсу према живпунпј средини 

 Ппдсуицаое радпзналпсуи,  ппуребе за знаоем   за  разумеваое прирпде,  оених прпцеса и ппјава 

 Развијаое свесуи п сппсувеним знаоима, сппспбнпсуима  и даљем усмераваоу  ка прпфесипналнпм 

живпунпм ппредељеоу 

 Развијаое свесуи  п ппуреби за суалним ушеоем 

 Псппспбљаваое ушеника за прикупљаое ппдауака ппмпћу мереоа, ппсмаураоа и бележеоа на  

уерену 

 Ппдсуицаое радпзналпсуи,  ппуребе за  разумеваое прирпде,  оених прпцеса и ппјава. 

 

ТЕМЕ 

- Ппреклп и разнпврснпсу живпг свеуа 
- Јединсувп грађе и функције кап пснпва живпуа 
- Наслеђиваое и евплуција 
- Живпу у екпсисуему 
- Шпвек и здравље 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник   Марија Кпсуић и ушеници пеупг, щесупг , 
седмпг и псмпг разреда 

 

ПРПГРАМ СЕКЦИЈЕ „МЛАДИ ФИЗИЧАР“ 
 

ПРПГРАМ СЕКЦИЈЕ „МЛАДИ ФИЗИЧАР“ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 
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- прпщириваое знаоа везаних за насуаву физике 
- ппвезиваое насуавних садржаја из свих предмеуа 
- ппвезиваое уеприје и праксе уј. псппспбљавое ушеника за примену усвпјенпг знаоа у свакпдневнпм 

живпу 
- упућиваое ушеника на щиру лиуераууру 
- ппдсуицауи и развиуи радпзналпсу кпд ушеника 
- уппзнауи ушенике са живпупм и радпм ппзнауих физишара 
- бпље уппзнаваое мерних инсуруменауа 
- развијаое радних навика и смисла за пдгпвпрнпсу у изврщаваоу пбавеза и задауака 
- развијаое свесуи п нужнисуи защуиуе шпвекпве средине 
- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима , сппспбнпсуима  и даљпј прпфесипналнпј прјенуацији 

 

ТЕМЕ 
 

- мерни инсуруменуи-мерила 
- занимљиви експерименуи 
- квизпви  
- ппзнауи физишари 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Маријана Суеванпвић и ушеници щесупг , 
седмпг и псмпг разреда 

 

ГЕПГРАФСКА СЕКЦИЈА 
 

ГЕПГРАФСКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- прпщириваое и прпдубљиваое знаоа ушеника суешених у упку насуаве 
- буђеое и развијаое та нпвим инуереспваоем 
- развијаое љубави према дпмпвини 
- развијаое свесуи п нужнисуи защуиуе шпвекпве средине 
- перманенунп итграђиваое и развијаое радних навика 
- развијаое и негпваое другарсува и ппдизаое ппщуе кулууре ушеника  
- развијаое смисла за пдгпвпрнпсу у изврщаваоу пбавеза и задауака 
- развијаое свесуи за акуивнп ушесувпваое у друщувенпм живпуу 
- Шланпви секције ће радиуи на ппљу пшуваоа живпуне средине 

 

ТЕМЕ 
План рада секције пп месецима: 

1. Фпрмираое секције и избпр рукпвпдсува 
2. Усвајаое плана рада ууризма 
3. Израда кпмпаса на зиду и Дан шисуих планина 
4. Ппсеуа  минијауура на Багдали и пележавае ппшеука јесени  и , ана без ауупмпбила“ 
5. Турисуишка ппнуда – исураживаое прекп инуернеуа  и Дан  ууризма 
 
1.Дискусија п акууелним дпгађајима у свеуу и кпд нас и пележаваоеее Дана живпуиоа“ 
2.Шас on line (SKYPE)  
3. Уређеое кабинеуа  и  Дан пещашеоа 
4.Шищћеое планеуариума 
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1.Прјенуација у прпсупру –пракуишнп 
2. Занимљива гепграфија и Дан шисупг вазуха 
3. Дан ппшеука зиме 
4. Пдређиваое ГЩ  и ГД 
 
1.Јпван Цвијић- предаваое 
2.Пећине Србије -предаваое 
3. Уппзнаваое са пснпвним меуепрплпщким инсуруменуима и занимаое меуепрплпга  
4. Израда планеуаријума 
 
1.Прушаваое Ен –каруе 
2.Унескп 
 3.Еврппске државе  ПП  презенуација 
4.Испараваое пракуишни рад 
 
 
1.. Разуђенпсу пбале 
2. Тема п уекућим и  суајаћим впдама – рашунар 
 
1.Ппремећај екпсисуема . предаваое  
2. Пележаваоое, Дана планеуе Земље“ 
3. Занимоива гепграфија 
 
 
1. Алпи- венашне планине 
2. Израда насуавнпг средсва пп избпру ушеника 
3. Излеу 
4. Пележаваое Дана живпуне среине“ 
 
1. Бивще Југпслпвенске републике 
2. Прушаваое гепграфије уз едукауивне спфувера- дигиуална ушипница 
3. Прушаваое гепграфије уз едукауивне спфувера- дигиуална ушипница 
4. Дискусија на уему из наципналне гепграфије 
 
1. Реализација плана рада 
2. Нацру плана за наредну щкплску гпдину 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Драгана Спкплпвић 

 

ПРПГРАМ СЕКЦИЈЕ „МЛАДИ ХЕМИЧАРИ“ 
 

ПРПГРАМ СЕКЦИЈЕ „МЛАДИ ХЕМИЧАРИ“ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

  
Циљ слпбпдних акуивнпсуи јесуе ппдсуицаое и прпщириваое инуереспваоа ушеника за хемију и развпј 
оихпвих склпнпсуи и сппспбнпсуи у функцији прпфесипналнпг ппредељиваоа. 
Задаци:  

– пмпгућиуи ушеницима да према свпјим склпнпсуима, сппспбнпсуима и инуереспваоима бирају врсуу и 
пблике слпбпдних акуивнпсуи у кпјима ће ушесувпвауи и радиуи и уакп развију сампсуалнпсу, 
ппвереое у сппсувене квалиуеуе и свесу п важнпсуи самппбразпваоа; 

– пмпгућиуи ушеницима да упкпм сампсуалнпг рада развију иницијауивнпсу и сампсуалнпсу  
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– сувприуи сиууације у кпјима ће ушеници развијауи експерименуалне вещуине кпје нису засуупљене у 
редпвнпј насуави; 

– развијауи кпд ушеника свесу п ппвезанпсуи уеприје и праксе; 
– развијауи кпд ушеника инуереспваое за развпј хемије кап науке, нпвиуеуе у примени хемије кап науке 

у савременпм нашину живпуа. 
Пвај пблик насуаве биће прганизпван уакп да ушеници сампсуалнп израђују прпјекуне задауке,презенуације и 
предаваоа.  
 

ТЕМЕ 

1. Избпр рукпвпдсува и дпгпвпр п раду 

2. Правила рада у хемијскпј лабпрауприји 

3. Хемијски прибпр и ппсуђе  

4. Раздвајаое сасупјака смеще - вежба 

5. Мпдел аупма(мпдели аупма)  

6. Димиуриј Иванпвиш Мендељејев - презенуација 

7. Ппларнпсу супсуанци - вежба 

8. Крисуална рещеука (слике и мпдели разлишиуих крисуалних рещеуки) 

9. Расувпри из свакпдневнпг живпуа - вежба 

10. Хемијске реакције - вежба 

11. Прирпдне впде 

12. Енергеуске прпмене при прпцесима – вежба 

13. Припремаое зидних панпа 

14. Загађиваое ваздуха и впде 

15. Сагпреваое разлишиуих хемијских супсуанци – вежба 

16. Знашај кисепника за живи свеу – презенуација 

17. Расувпри  у прирпди 

18. Кпрпзија меуала и защуиуа пд кпрпзије - вежба 

19. Гащени и негащени креш  - вежба 

20. Суална и прплазна уврдпћа впде 

21. Разнплики пргански свеу  - презенуација 

22. Фпсилна гприва 

23. Мириси впћа 

24. Разнплики живи свеу 

25. Исхрана – пгледалп квалиуеуа живпуа 

26. Бипдизел - гпривп будућнпсуи 

27. Дпбијаое уља - вежба 

28. Пплимери и оихпв знашај - презенуација 

29. Угљени хидрауи 

30. Прпуеини и оихпв знашај за у  исхрани 

31. Виуамини и оихпв знашај за у  исхрани - презенуација 

32. Загађиваое ваздуха и мере защуиуе 

33. Загађиваое впде и мере защуиуе 

34. Загађиваое земљищуа и мере защуиуе 

35. Суаклена бащуа 

36. Анализа рада секције 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Јелица Васић 
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ИСТПРИЈСКА СЕКЦИЈА „ХЕРПДПТ“ 
 

ИСТПРИЈСКА СЕКЦИЈА „ХЕРПДПТ“  
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 Исупријска секција „Херпдпу“ се прганизује за ушенике пд 5 дп 8 разреда кпји ппказују инуереспваое 
за исураживашки рад, прикупљаоем нумизмауишкпг, еунпграфскпг и археплпщкпг мауеријала, 
исупријских слика, шланака, дискууују п упме и на уај нашин прпщирују свпја знаоа: израђују уемауске 
панпе, цруају исупријске каруе и пбилазе  знашајне лпкалиуеуе у нащем завишају. 
Циљеви и задаци 
-Уппзнаваое меупдплпгије исупријске науке 
-Вежбаое и рада са исупријскпм лиуерауурпм и извприма 
-Развпј принципа пшигледнпсуи у педагпщкпм прпцесу 
-Развпј схвауаоа исупријскпг пкружеоа и оегпвпг знашаја 
-Развпј кпрелауивнпг присуупа прпушаваоа уема и пкружеоа 
-Демпкраускп ппнащаое, уплерануснпсу, узајамнпсу, сплидарнпсу 
- Изграђиваое правилнпг пднпса према раду и ушеоу, фпрмираое радних навика. 

ТЕМЕ 
Приказ Power-point  - презенуа, израда фпуп албума, израда панпа 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Александар Цвеукпвић и ушеници 
 

ЛИКПВНА СЕКЦИЈА 
 

ЛИКПВНА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

       Циљеви и задаци ликпвне секције су дпдаунп ппусуицаое и развијаое, пракуишнпг и уепрецкпг знаоа 
ушеника кпја су важна за оихпвп слпбпднп, сппнуанп и креауивнп кпмбинпваое ликпвних елеменауа у 
пбласуима: цруаоа, сликаоа, вајаоа, графике, примеоених умеунпсуи и визуелних кпмунукација, а све уп у 
циљу развпја креауивнпг мищљеоа. 

 

ТЕМЕ 

- Линија 
- Кпмппзиција 
- Прпппрција 
- Бпја 
- Вајаое 
- Фпупграфија 
- Визуелнп сппразумеваое 
- Есуеускп уређеое щкпле и оене пкплине 
- Ушещће и припрема излпжби и разних других манифесуација  

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Давпр Ћиркпвић и ушеници 
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МУЗИЧКА СЕКЦИЈА- ХПР 
 

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА - ХПР 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

  
 Музишка секција - ХПР уреба да пмпгући примену певашкп - уехнишких сппспбнпсуи хпра и да кпд 

певаша, али и кпд слущалаца, фпрмира умеунишкп есуеуски укус. 

ТЕМЕ 
 

- Впкална уехника 
- Певаое канпна 
- Кпмппзиције са пригпднпм уемауикпм 
- Кпмппзиције суарих мајсупра 
- Умеунишке кпмппзиције сураних и дпмаћих кпмппзиупра 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Радмила Ппшанић  и ушеници 
 

ИНФПРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 
 

ИНФПРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљеви: 
Пмпгућиуи ушеницима пд 5. дп 8. разреда бављеое рпбпуикпм и прпграмиаоем  на виспкпм нивпу, 

врщиуи пппуларизацију мехаурпнишких дисциплина међу децпм (елекурпника, мащинсувп,  прпграмираое), 
укљушивауи ушенике у уакмишеоа (Кпдиграое). 
Задаци: 
 

 суећи пснпвна знаоа из елекурпуехнике, сурујним кплима, физишким велишинама; 

 наушиуи кприсуиуи универзалне мерне уређаје за пдређиваое наппна, јашине сурује, пуппра; 

 уппзнауи се са пснпвним елекурпнским елеменуима (дипда, пуппрник, уранзисупр); 

 уппзнауи се са ппјмпм микрпкпнурплера; 

 уппзнауи се са нашинпм управљаоа пкружеоем крпз разлишиуе примере уређаја; 

 уппзнауи се са пснпвним и дпдауним кпмплеупм за кпнсуруисаое рпбпуа; 

 наушиуи пснпве кпнсуруисаоа рпбпуа, механизама, управљашких јединица; 

 наушиуи пснпвне и напредне нашине прпграмираоа рпбпуа; 
-  

ТЕМЕ 
С пбзирпм на знаоа кпје ушеници ппседују,а кпја су везана за уеме кпје се пбрађују на инфпрмауишкпј секцији, 
сви садржаји су намеоени ушеницима пд пеупг дп псмпг разреда. 
 
ЕЛЕКТРПТЕХНИКА (2) 
Извпри напајаоа, сурујнп кплп, физишке велишине. (1) 
Унимер – мереое наппна, пуппра и јашине сурује. (1) 
 
РПБПТИКА (8) 
Увпднп п МБПТ-у и сасуављаое МБПТ-а (2) 
Првп ппкреуаое МБПТ-а и ппвезиваое са рашунарпм (2) 
Управљашки уређај – кпнурплер. (2) 
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Врсуе сензпра и оихпва уппуреба. (2) 
 
ПРПГРАМИРАОЕ (10) 
Пснпве прпграмираоа, алгприуам, услпви, пеуље, прпменљиве.(2) 
Визуелнп прпграмираое  (Scratch, Mblock). (8) 
 
ТАКМИЧЕОА (5) 
Припрема за уакмишеое Кпдиграое. (6) 

-  

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Таујана Делић и ушеници 
 

САПБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 
 

САПБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

  
- Акуивнпсуи на унапређеоу сапбраћајне кулууре и безбеднпсуи у сапбраћају свих ушеника 
- Уппзнауи ушенике са важнпщшу ппзнаваоа и ппщупваоа прпписа и правила сапбраћаја у данащоим 

услпвима вепма развијенпг сапбраћаја 
- Ууицауи на ппщупваое сапбраћајних правила и прпписа у циљу пшуваоа сппсувених и ууђих живпуа 
- Пбушиуи ушенике за сампсуалнп ушещће у сапбраћају кап пещаке и кап бициклисуе 
- Развијаое смисла за уехнишкп суваралащувп у пквиру израде макеуа раскрсница, впзила, елеменауа 

сапбраћајнпг пплигпна иуд. 
- Развијаое уехнишке и сапбраћајне кулууре, уппзнаваое са уекућим ппсуигнућима у сапбраћају и 

ппдсуицаое афиниуеуа и уаленуа за ппредељеое ка некпм пд занимаоа из пбласуи сапбраћаја 
- Псппспбљаваое шланпва секције из вищих разреда за „врщоашку едукацију“ у радипницама нижих 

разреда 
- Развијаое уакмишарскпг духа крпз щкплска, ппщуинска и друга уакмишеоа 
- Развијаое другарсува и дружеоа са ушеницима других щкпла у пкружеоу и щире 

ТЕМЕ 
- Пријем нпвих шланпва (пбнављаое секције) 
- Избпр рукпвпдсува секцијa 
- Дпнпщеое и усвајаое плана рада секције 
- Увпдне наппмене п сапбраћају – исупријски развпј, средсува  
- Какп дплазим у щкплу 
- Пснпвна правила креуаоа пещака 
- Правила-креуаое пещака урпупарпм и кплпвпзпм 
- Правила – креуаое пещака нпћу и у услпвима смаоене видљивпсуи 
- Прелажеое улице на пещашкпм прелазу и ван пещашкпг прелаза 
- Прелажеое улице на раскрсници, где је сапбраћај регулисан сапбраћајним знацима 
- Прелажеое улице на раскрсници кпја је регулисана свеулпсним сапбраћајним знацима 
- Прелажеое улице на раскрсници на кпјпј сапбраћај регулище сапбраћајни пплицајац 
- Кприщћеое мпбилнпг уелефпна, слущаое музике, впжоа рплера, скејуа иуд. 
- Сапбраћајни знакпви, изглед и знашеое знакпва 
- Презенуација ″Сапбраћај у раскрници″ 
- Презенуација ″Впзила са правпм првенсува″ 
- Презенуација ″Сапбраћајни пплицајац″ 
- Предаваое ″Безбеднпсу ушеника у сапбраћају и искусува сапбраћајне пплиције“ 
- Бициклисуи у сапбраћају 
- Правила и прпписи за впжоу бицикла 
- Презенуација „Бициклисуи у сапбраћају“ 
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- Радпви на изради елеменауа пплигпна спреунпсуи 
- Радпви на изради елеменауа пплигпна спреунпсуи 
- Пракуишнп усаврщаваое знаоа и уехнике креуаоа бициклисуа и пещака 
- Пракуишнп усаврщаваое знаоа и уехнике креуаоа бициклисуа и пещака 
- Пракуишнп усаврщаваое знаоа и уехнике креуаоа бициклисуа и пещака 
- Пракуишнп усаврщаваое знаоа и уехнике креуаоа бициклисуа и пещака 
- Щкплскп уакмишеое “Щуа знащ п сапбраћају“ 
- Израда уесупва и припрема за ппщуинскп уакмишеое 
- Ппщуинскп уакмишеое “Щуа знащ п сапбраћају“ 
- Анализа ппщуинскпг уакмишеоа 
- Припрема ушеника за евенууалнп даље  уакмишеое 
- Пракуишнп усаврщаваое знаоа и уехнике креуаоа бициклисуа и пещака за ушенике ван Секције 
- Пракуишнп усаврщаваое знаоа и уехнике креуаоа бициклисуа и пещака за ушенике ван Секције 
- Пракуишнп усаврщаваое знаоа и уехнике креуаоа бициклисуа и пещака за ушенике ван Секције 
- Анализа рада секције и уакмишеоа у пвпј щкплскпј гпдини 
- Закљушци за рад у нареднпј щкплскпј гпдини 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Милпщ Милпванпвић  и ушеници 

 

МПДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА 
 

МПДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- Да се ушеници уппзнају са пснпвним уехнишким закпниупсуима на кпјима ппшивају уехника и уехнплпгија. 
- Да се ушеницима пружи ппуребна уепријска сазнаоа п мауеријалима и уехнишким кпмппненуама, пднпснп 

дпвпљну уепријску ппдлпгу у циљу развијаоа инуереса ушеника за оихпв сампсуални пракуишан рад. 
- Ушенике псппспбиуи да на цруежима, щемама пренпсе свпје замисли, да их знају шиуауи и предсуављауи 

цруежима. 
- Псппспбиуи ушенике за пракуишан ради сурушну анализу принципа рада свих сампсуалних увпревина. 
- Увесуи ушенике у наушнп-уехнишке пбласуи за кпје се инуересују и ппказују ппсебне наклпнпсуи. 
- Да пракуицним радпм ушемици пвладају радним пперацијама кпје су специфишне за кпнкреуну уехнишку 

акуивнпсу. 
- Садржај рада уреба упкпм щкплске гпдине ускалдиуи и са уакмишарским прпппзицијама кпје пдређује 

Друщувп ппдагпга уехнишке кулууре Србије. 
 

ТЕМЕ 

- Упис шланпва мпделарске секције и ппдела у групе 
- Дпгпвпр п раду за пву щкплску гпдину 
- Мпделарсувп, исупријау, развпј и знашај 
- Ауупмпделарсувп, исупријау 
- Уппзнаваое са каракуерисуикама аууп мпдела 
- Уппзнаваое са щемпм и димензијама пплигпна за пущуаое мпдела 
- Уппзнаваое са правилима уакмишеоа аууп мпдела  
- Брпдпмпделарсувп, исупријау 
- Уппзнаваое са каракуерисуикама брпдп мпдела 
- Уппзнаваое са щемпм и димензијама базена за пущуаое мпдела 
- Уппзнаваое са правилима уакмишеоа брпдп мпдела 
- Ваздухпплпвнп мпделарсувп, исупријау 
- Уппзнаваое са каракуерисуикама мпдела авипна (буби 1 и буби 2)  
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- Уппзнаваое са правилима уакмишеоа из ваздухпплпвнпг мпделарсува   
- Ракеунп мпделарсувп, исупријау 
- Уппзнаваое са каракуерисуикама мпдела ракеуа са уракпм  С6-1/2А 
- Уппзнаваое са правилима уакмишеоа из ракеунпг мпделарсува   
- Изда мпдела аууа "Буба 1" 
- Изда мпдела аууа "Буба 1", ппдещаваое правца и прпвера на пплигпну 
- Израда мпдела брпда "Маја-3" 
- Израда мпдела брпда "Маја-3" 
- Израда мпдела брпда "Маја-3" ппдещаваое правца и прпвера у базену 
- Израда мпдела клизаша "Буби 1" и "Буби 2 карбпн",реглажа мпдела 
- Пуклаоаое пупаднпг мауеријала пкп щкпле и шищћеое щкплскпг двприщуа. 
- Изда мпдела ракеуе С6-1/2А-суримеркп 
- Изда мпдела ракеуе С6-1/2А-суримеркп 
- Изда мпдела ракеуе С6-1/2А-суримеркп, лансираое и прпвера леуе 
- Ппправке на псуећеним делпвима авипна, ракеуа, брпдпва, авипна 
- Припреме мпдела за уакмишеое ппшев пд щкплскпг па даље. 
- Израда лансирних рампи за испаљивљое ракеуа и упаљаша за мпупре 
- Припрема ушеника за уакмишеое  
- Израда уесуа знаоа 
- Израда пплигпна за пущуаое аууп мпдела 
- Израда плана садржаја секције за наредну щкплску гпдину 
- Прганизпваое сурушне екскурзије 
- Анализа ппсуигнууих резулуауа 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Жаркп Алексић и ушеници 

 

ШАХПВСКА СЕКЦИЈА 
 

ШАХПВСКА СЕКЦИЈА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 Пснпвна предппсуавка за рад пве секције је да заинуереспвани шланпви- ушеници знају пснпвна правила пве 
игре и да ће крпз рад пве секције надпградиуи свпја знаоа.  
 

- Акуивнпсуи на пппуларизацији щаха кап игре 
- Развијаое лпгишкпг размищљаоа, плана игре и уакуике у щаху. Развијене пве сппспбнпсуи мпгу се 

примеоивауи касније и у живпуним сиууацијама 
- Ууицауи на ппщупваое щахпвских правила и ппщупваое прпуивника 
- Пракуишнпм игрпм суећи рууину и сампппуздаое у пдиграваоу щахпвских паруија 
- Развијаое уакмишарскпг духа крпз щкплска, ппщуинска и друга уакмишеоа 
- Развијаое другарсува и дружеоа са ушеницима других щкпла у пкружеоу   и щире 

 

ТЕМЕ 
 

- Фпрмираое секције, усвајаое план рада, ппшеуни пплпжај фигура 
- Вреднпсу щахпвских фигура, щахпвска уабла(пзнаке редпва и кплпна) – играое паруија 
- Щахпвска нпуација, записиваое ппуеза, щахпвски сау, играое паруија 
- Мау дампм и краљем. Играое паруија 
- Мау дампм и упппм, мау са два уппа.  Играое паруија 
- Мау упппм и краљем.  Играое паруија 
- Мау са два Лпвца.  Играое паруија 
- Реми паруија, пау.  Играое паруија 
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- Мала и велика рпкада.  Играое паруија 
- Пувараоа у щаху. Играое паруија 
- Ценурализација фигура.  Играое паруија 
- Неки прпсуи маупви- щкплски мау, Легалпв мау.  Играое паруија 
- Прпмпција пещака.  Играое паруија 
- Ивишни пещак.  Играое паруија 
- Дама прпуив пещака.  Играое паруија 
- Дама прпуив ивишнпг пещака.  Играое паруија 

- Дама прпуив F i C  пещака- (лпвшеви пещаци).  Играое паруија 

- Скакаш (кпо) прпуив пещака.  Играое паруија 

- Лпвац прпуив пещака.  Играое паруија 

- Тпп прпуив пещака.  Играое паруија 

- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре. 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и  најшещће грещке у упку игре. 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре. 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре. 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре. 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре. 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре. 
- Играое паруија, план игре, уакуика. Указиваое на дпбре ппуезе и најшещће грещке у упку игре. 
- Везиваое фигуре.  Играое паруија 
- Апсплуунп везиваое.  Играое паруија 
- Релауивнп везиваое.  Играое паруија 
- Двпјни удар.  Играое паруија 
- Пукривени щах.  Играое паруија 
- Двпсуруки щах.  Играое паруија 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник  Милпщ Милпванпвић  и ушеници 

 

 

СППРТСКА СЕКЦИЈА 5. - 8. РАЗРЕД - ДЕЧАЦИ 
 

СППРТСКА СЕКЦИЈА 5.-8. РАЗРЕД - ДЕЧАЦИ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- Ушещће на уакмишеоима кпје прганизује Савез за щкплски сппру и пдељеое за сппру ппщуине Крущевац. 
- У уакмишеоима за све узрасуе укљушиуи щуп вище ушеника разлишиуих узрасуа пд IV дп VIII разреда наще 

щкпле. 
- Усвајаое елеменауа уехнике и уакуике сппрупва, прпщириваое креуне иницијауивнпсуи, јашаое впљних 

пспбина и љубави према сппруу и сппруским уакмишеоима, сувараое навике за суалним физишким 
вежбаоем. 

ТЕМЕ 

- Календар уакмишеоа је прилпжен у дпкуменуацији насуавника. 
- Сппруска уакмишеоа 
- Турнири 
- Крпсеви 
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- Недеља щкплскпг сппруа 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 2/72 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник физишкпг  и ушеници 

 

СППРТСКА СЕКЦИЈА 6. И 8. РАЗРЕД - ДЕВПЈЧИЦЕ 
 

СППРТСКА СЕКЦИЈА 5.-8. РАЗРЕД - ДЕВПЈЧИЦЕ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- Ушещће на уакмишеоима кпје прганизује Савез за щкплски сппру и пдељеое за сппру ппщуине Крущевац. 
- У уакмишеоима за све узрасуе укљушиуи щуп вище ушеника разлишиуих узрасуа пд IV дп VIII разреда наще 

щкпле. 
- Усвајаое елеменауа уехнике и уакуике сппрупва, прпщириваое креуне иницијауивнпсуи, јашаое впљних 

пспбина и љубави према сппруу и сппруским уакмишеоима, сувараое навике за суалним физишким 
вежбаоем. 

ТЕМЕ 
- Календар уакмишеоа је прилпжен у дпкуменуацији насуавника. 
- Сппруска уакмишеоа 
- Турнири 
- Крпсеви 
- Недеља щкплскпг сппруа 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36,1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавници физишкпг  и ушеници 

 

 

6. ПРПГРАМИ ДППУНСКЕ И ДПДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

ПРПГРАМ ДППУНСКЕ НАСТАВЕ 
Криуеријум за избпр ушеника за дппунску насуаву: 

Дпвпљан успех у преухпднпм разреду, ушеници кпји су ппнпвили разред, пни кпји имају слабија ппсуигнућа на 

иницијалнпм уесуираоу, ушеници кпји изпсуају  са насуаве збпг бплесуи. ушеници кпји су се дпселили у упку 

щкплске гпдине, а нису се уклппили у насуавни прпцес. ушеници кпји у упку гпдине имају ппвремене прппусуе 

и неразумеваое пдређенпг садржаја. 

Прганизпваће се према ууврђенпм расппреду шаспва, са ппуребним планпвима рада пд суране насуавника. 

Насупјаће се да пва насуава буде у највећпј мери индивидуализирана или ће се радиуи са щуп маоим брпјем 

ушеника у групи, а щуп ће зависиуи пд уренууне сиууације у ппјединим насуавним предмеуима или 

раздпбљима. 

Ради прјенуације кпликп су ушеници успели у дппунскпј насуави кприсуиће се све уехнике и видпви 

пцеоиваоа и прпвераваоа ушеника ( усмени пдгпвпри. низпви задауака пбјекуивнпг уипа и др.). 

У упку щкплске гпдине на пдељеоским  већима. сурушним акуивима и Насуавнишкпм већу, анализираће се рад  

п дппунскпј насуави и дпнпсиуи кпнкреуни закљушци за даљи рад и оенп унапређиваое. 
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СРПСКИ  ЈЕЗИК - I-IV РАЗРЕД 
 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

ЦИЉ: Ппмпћ у ушеоу и успещнпм савладаваоу насуавних садржаја српскпг језика. Псппспбљаваое ушеника 
за сампсуалнп праћеое насуаве и језишке кпмуникације. Развијаое сампппуздаоа и навике редпвнпг ушеоа. 
Ппмагаое ушеницима у развпју сампппуздаоа. Пвладаваое уемељним знаоима кап услпв успещнпсуи 
насуавка щкплпваоа. 
 
 
ЗАДАЦИ:  

 Усвајаое  насуавних садржаја кпје  ушеници нису усвпјили  упкпм редпвне насуаве.  

 Усвајаое насуавних  садржаја предвиђених  планпм и прпгрампм на  пснпвнпм нивпу. 

 Негпваое сараднишких и  кппперауивних пднпса у  раду 

 Увежбаваое и ппнављаое  суешених знаоа и вещуина  и даваое упуусуава за савладаваое ппуещкпћа 

у  ушеоу. 

 Пружаое индивидуалне  ппмпћи ушеницима у  ушеоу  и бпљем  разумеваоу насуавних  садржаја.  

 Псппспбља ваое ушеника у пвезивао у градива српдних предмеуа и примени суешених знаоа 

 Пмпгућиуи да ушеник крпз  вежбу пвлада ,  какп уепријским  , уакп и  пракуишним делпм  градива  у 

пквиру свпјих мпгућнпсуи. 

  

Псппспбљаваое ушеника за сампсуалнп шиуаое приша, песама, разумеваоа прпшиуаних уексупва, 

инуерпреуауивнп шиуаое, и усвајаое прпгрампм предвиђених језишких и грамауишких садржаја 

(ппвезивауи решенице усмислену целину, вежбауи писаое пп дикуауу), пбпгаћивауи ушеникпв решник. 

Писаое именица, глагпла, преппзнаваое глагпла, придева и именица у решеници. Ппсуицаое 

сампппуздаоа ушеника и радних навика, какп у щкпли уакп и кпд куће. Упууиуи ушенике какп да 

савладају насуавнп градивп, псппспбљаваое за сампсуалнп праћеое редпвне насуаве. Пмпгућаваое 

лакщег савладаваоа насуавних садржаја уз индивидуализирани присууп. 

ТЕМЕ 
I разред II разред III разред IV разред 

 
- Пснпве шиуаоа и 

писаоа – припрема 

за шиуаое и писаое 

- Ппшеунп шиуаое и 

писаое 

- Усаврщаваое шиуаоа 

и писаоа 

- Језик 

- - Коижевнпсу 

 
- Коижевнпсу 
- Језик 
- Усменп и писменп 
изражаваое 
 

 
- Коижевнпст - епика, 
лирика 
 - ГР - Решенице пп 
знашеоу. 
- Врсте реши – именице, 
глагпли, придеви  
 - ПР - Великп слпвп, 
управни гпвпр. 
Писаое - ппщупваое 
правпписних правила.  
Умаоенп и увећанп 
знашеое реши  
-ПИУИ Гласнп шиуаое; 
шиуаое пп улпгама, 
пришаое суварних и 

 
- Коижевнпсу 
- Језик 
- Језишка  кулуура 

- решеницe, делпви 
решенице; решенице  
пп знашеоу, пп пблику 

- реши,врсуе реши 
(именице, глагпли, 
придеви, брпјеви, 
заменице) 

- Управни и неуправни 
гпвпр (упшаваое и 
записиваое)Пракуишна 
примена и усвајаое 
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замищљених дпгађаја, 
писаое сасуава. 
Слущаое и пришаое; 
приппведаое 
- Суваралашкп писаое - 
Пбликпваое краћег 
сасуава  

правпписних правила 
језика 

- Служеое правпписним 
решникпм 

- Увежбаваое правилнпг 
изгпвпра реши, исказа, 
решеница, ппслпвица, 
краћих уексупва 

- Инупнаципнп 
ппдещаваое гласа у 
изгпвпру ппјединих 
решеница 

- Пуклаоаое грещака 
кпје се јављају у гпвпру 
и писаоу ушеника 
Увпђеое ушеника у 
свеу коижевнпсуи и 
псуалих коижевних 
уексупва 

Суицаое знаоа, умеоа и 
навика кпји ће дппринеуи 
развпју не самп 
коижевне кулууре, већ и 
ппщуе кулууре на кпјпј се 
уемељи укупнп 
пбразпваое  
 

ГПДИЩОИ  ФПНД  ШАСПВА 1/18 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ  ушиуељи I, II, III и IV разреда 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - V РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- Усвајаое насуавних садржаја кпје ушеници нису усвпјили упкпм редпвне насуаве; 

- Усвајаое насуавних садржаја предвиђених насуавним планпм и прпгрампм на пснпвнпм нивпу; 

- Увежбаваое и ппнављаое суешених знаоа и вещуина и даваое упуусуава за савладаваое ппуещкпћа у 

ушеоу; 

- Пружаое индивидуалне ппмпћи ушеницима у ушеоу и бпљем разумеваоу насуавних садржаја; 

- Ппмпћи ушеницима кпји раде пп ИПП и Инклузији;   

- Пружаое ппмпћи ушеницима кпји збпг бплесуи, слабпг предзнаоа или из билп кпјих других разлпга нису 

усвпјили пдређенп насуавнп градивп; 

- Пмпгућиуи да ушеник крпз вежбаое савлада какп уепреуски, уакп и пракуишни деп градива у пквиру свпјих 

мпгућнпсуи; 

- развијаое индивидуалнпсуи и сампппуздаоа; 

 

ТЕМЕ 
Граматика: - Ппдела реши према прпменљивпсуи – ппјам прпменљивпсуи и непрпменљивпсуи; 
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грамауишке кауегприје именских реши  –рпд, брпј и падеж и врсуе према знашеоу ; падежи и пснпвна знашеоа 
падежа; деклинација именица; главни и зависни решенишни шланпви; глагпли – радоа, суаое и збиваое; 
глагплски пблици – инфиниуив, презену, перфекау и фууур; главни и зависни решенишни шланпви; 
Коижевнпст: - Коижевна дела и ауупри из прпграма за 5. разред; рпдпви и врсуе коижевних дела из 
прпграма за 5. разред; пблици изражаваоа у коижевнпумеуницкпм делу: дијалпг, нарација, дескрипција; 
приппведаое у првпм и урећем лицу; писац и приппведаш; песник и лирски субјекау; нарпдна и умеунишка 
коижевнпсу – пснпвне пдлике; суилске фигуре –  епиуеу и пнпмауппеја; 

● Језишка култура – Великп слпвп у вищешланим гепграфским називима; у називима инсуиууција,  предузећа, 
усуанпва, прганизација (уипишни примери); великп и малп слпвп у писаоу присвпјних придева; заменица Ви 
из ппщупваоа; пдришна решца не уз именице, придеве и глагпле; решца нај у суперлауиву; вищешлани пснпвни 
и редни брпјеви; инуерпункцијски знаци: запеуа (у набрајаоу, уз впкауив и аппзицију); навпдници (наслпви 
дела и називи щкпла); цруа (умесуп навпдника у управнпм гпвпру); препришаваое, пришаое, пписиваое;  
писаое писма (приваунп, имејл); уехника израде писменпг сасуава. 

●  

ГПДИЩОИ  ФПНД  ШАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник српскпг језика  и ушеници 5. разреда 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - VI РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- ппмагаое ушеницима у савладаваоу предвиђенпг насуавнпг градива; 

- псппспбљаваое ушеника за сампсуалнп рещаваое задауака; 

- пписмеоаваое ушеника; 

- пвладаваое градивпм кап услпв успещнпг насуављаоа щкплпваоа; 

- пвладаваое ппераципнализпваним исхпдима пснпвнпг нивпа; 

- развијаое индивидуалнпсуи и сампппуздаоа; 

- ппмпћи ушеницима кпји раде пп ИПП и Инклузији;   

- индивидуализација насуаве  насуавним лисуићима,предаваоем  с друкшијим – пшигледнијим примерима; 

ппсебни групни и индивидуални задаци; 

- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи; 

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника; 

- Пружаое ппмпћи ушеницима кпји збпг бплесуи, слабпг предзнаоа или из билп кпјих других разлпга нису 

усвпјили пдређенп насуавнп градивп; 

- Пмпгућиуи да ушеник крпз вежбаое савлада какп уепреуски, уакп и пракуишни деп градива у пквиру свпјих 

мпгућнпсуи. 

ТЕМЕ 
 
Граматика – Гласпви и ппдела гласпва; гласпвне прпмене (пснпвна правила); заменице – лишне и нелишне 
именишке заменице; придевске заменице; глагплки пблици – апрису, имперфекау и плусквамперфекау; 
ппдела реши према насуанку и пснпвни нашини грађеоа реши;ппдела решеница према кпмуникауивнпј 
функцији – пбавщуајне, упиуне, узвишне, заппведне и жељне решенице. 
Правппис – Расуављаое реши на крају реда; гласпвне прпмене и правппис; писаое пдришних именишких и 
придевских заменица са предлпзима; писаое заменица у пбраћаоу – Ви и Ващ; сасуављенп и расуављенп 
писаое реши; писаоеимена васипнских уела (једнпшланих и вищешланих); 
Коижевнпуепријски ппјмпви (лирика,епика и драма);шиуаое (у себи, исураживашкп, изражајнп и сл.); 
Коижевна дела и ауупри из прпграма за 6. разред; 
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Језишка култура – увећанп и умаоенп знашеое реши; нарација, дескрипција, дијалпг и мпнплпг; ппруреу, 
пејзаж , енуеријер и ексуеријер; пбавещуеое, весу, извещуај; уехника израде писменпг сасуава. 
 

ГПДИЩОИ  ФПНД  ШАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник српскпг језика  и ушеници 6. разреда 

 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - VII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- савладаваое прпграмских захуева везаних за пснпвни нивп суандарда и исхпда насуаве српскпг језика; 
- развијаое индивидуалнпсуи у савладаваоу даупг насуавнпг прпграма, 
- развијаое сампппуздаоа кпд ушеника; 
- ппдсуицаое правилнпг писменпг и усменпг изражаваоа; 
- развијаое шиуалашких навика и сппспбнпсуи за разумеваое прпшиуанпг; 
- навикаваое на кприщћеое щкплске библипуеке; 
- бпгаћеое решника; 

 

ТЕМЕ 

ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:  

 врсуе реши и грамауишке кауегприје прпменљивих реш; 

 падежи и пснпвна знашеоа падежа; 

 решенице према сасуаву и кпмуникауивнпј функцији; 

 ппјам синуагме и главне реши синуагме; 

 главни и зависни решенишни шланпви; 

 наппредни пднпси међу независним предикауским решеницама; 

 пснпвна правила акценууације; 

 исуприја језика- сувараое суарпсливенскпг језика и ппшеци писменпсуи кпд Срба; 
 
КОИЖЕВНПСТ: 

  рпдпви и врсуе коижевних дела из прпграма за 7. разред; 

  пблици изражаваоа у коижевнпумеуницкпм делу: дијалпг, мпнплпг, унууращои мпнплпг, нарација, 
дескрипција; 

 нарпдна и умеунишка коижевнпсу – пснпвне пдлике и преппзнаваое на ко. делима из прпграма за 7. 
разред; 

 суилске фигуре (епиуеу, ппређеое, пнпмауппеја); 

 биуни елеменуи коижевнпумеунишкпг уексуа: уема, фабула, време и месуп радое...); 
 

ГПДИЩОИ  ФПНД  ШАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник српскпг језика  и ушеници 7. разреда 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - VIII РАЗРЕД 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 савладаваое прпграмских захуева везаних за пснпвни нивп суандарда и исхпда насуаве српскпг језика; 

 развијаое индивидуалнпсуи у савладаваоу даупг насуавнпг прпграма, 

 развијаое сампппуздаоа кпд ушеника; 

 ппдсуицаое правилнпг писменпг и усменпг изражаваоа; 

 развијаое шиуалашких навика и сппспбнпсуи за разумеваое прпшиуанпг; 

 навикаваое на кприщћеое щкплске библипуеке; 

 бпгаћеое решника; 

ТЕМЕ 
 
          ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:  

 врсуе реши и грамауишке кауегприје прпменљивих реш; 

 падежи и пснпвна знашеоа падежа; 

 глагплски пблици и оихпва пснпвна знашеоа; 

 ппдела гласпва у српскпм језику; 

 пснпвни нашини грађеоа реши у српскпм језику; 

 решенице према сасуаву и кпмуникауивнпј функцији; 

 ппјам синуагме и главне реши синуагме; врсуе синуагме према главнпј реши; 

 главни и зависни решенишни шланпви; 

 наппредни пднпси међу независним предикауским решеницама; 

 врсуе зависних решеница; 

 пснпвна правила акценууације; 

 исуприја језика- сувараое суарпсливенскпг језика и ппшеци писменпсуи кпд Срба; 

 српски коижевни језик дп Вука Карачића и знашај Вукпвпг рада; 
 
          КОИЖЕВНПСТ: 

  рпдпви и врсуе коижевних дела из прпграма за 8. разред; 

  пблици изражаваоа у коижевнпумеуницкпм делу: дијалпг, мпнплпг, унууращои мпнплпг, нарација, 
дескрипција; 

 нарпдна и умеунишка коижевнпсу – пснпвне пдлике и преппзнаваое на ко. делима из прпграма за 8. 
разред; 

 суилске фигуре (епиуеу, ппређеое, пнпмауппеја); 

 биуни елеменуи коижевнпумеунишкпг уексуа: уема, фабула, време и месуп радое...); 

 врсуе суиха (римпвани и неримпвани; псмерац и десеуерац); 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/34 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник српскпг језика  и ушеници 8. разреда 

 

МАТЕМАТИКА - I-IV РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Математика - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

ЦИЉ:  

- Ппмагаое ушеоу и свладаваоу насуавних садржаја мауемауике, ппбпљщауи елеменуарна знаоа и 

вещуине.  
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- Псппспбљаваое ушеника за сампсуалнп рещаваое задауака. 

- Развијаое мауемауишке писменпсуи, навика редпвнпг ушеоа и вежбаоа.  

- Ппмагаое ушеницима у развпју сампппуздаоа.  

- Пвладаваое уемељним знаоима кап услпв успещнпсуи насуавка щкплпваоа 

 

ЗАДАЦИ:  

- Надпкнађиваое запсуауака из прпграма редпвне насуаве, уе псппспбљаваое за сампсуалнп праћеое 

редпвне насуаве.  

- Пмпгућаваое лакщег свладаваоа насуавних садржаја уз индивидуализирани присууп.  

- Ппмпћ у разумеваоу рашунских радои, дп ауупмауизма сабираоа, пдузимаоа, мнпжеоа и дељеоа 

брпјева. 

- Развијауи памћеое, мищљеое, лпгишкп закљушиваое и ппвезиваое, развијауи брзину рашунаоа, 

ппдсуиицауи уппрнпсу, сампсуалнпсу исурајнпсу и уашнпсу у раду.  

 

ТЕМЕ 
I разред II разред III разред IV разред 

 
- Предмеуи у прпсупру и 
пднпси међу оима 
- Линија и пбласу 
- Прирпдни брпјеви дп 
100 
- Мереое и мере 

 
- Прирпдни брпјеви 
дп 100 
- Мереое и мере 
- Гепмеуријске 
фигуре 
 

 
- Сабираое и пдузимаое 
дп 100  
- Таблица мнпжеоа и 
дељеоа  
- Брпјеви дп 1000  
- Писанп сабираое и 
пдузимаое дп 1000  
- Писанп мнпжеое и 
дељеоа 
- Једнпсуавни задаци 
решима  
- Гепмеуријски садржаји  
- Мереое  
 

 
- Скуп  прирпдних  брпјева 
- Мереое  и  мере 
- Ппврщине 
- Брпјеви дп милипн 
- Скуп прирпдних брпјева 
- Сабираое и пдузимаое 

прирпдних брпјева 
- Једнашине и неједнашине 
- Јединице мере за 

ппврщину 
- Ппврщина правпугапника 

и квадрауа 
- Једнашине са мнпжеоем и 

дељеоем 
- Ппврщина кпцке 
- Ппврщина квадра 
- Разлпмци 
- Изрази 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/18 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ  Ушиуељи  I, II, III и IV разреда 

 

МАТЕМАТИКА - V-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Математика - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 

 савладаваое прпграмских захуева везаних за пснпвни нивп суандарда и исхпда насуаве мауемауике; 

 развијаое индивидуалнпсуи у савладаваоу даупг насуавнпг прпграма, 

 развијаое сампппуздаоа кпд ушеника; 

 ппдсуицаое правилнпг писменпг и усменпг мауемауишкпг изражаваоа; 

 развијаое  сппспбнпсуи за разумеваое прпшиуанпг; 
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ТЕМЕ 
V разред VI разред VII разред VIII разред 

- скуппви; 
- скуппви 
уашака; 
- дељивпсу 
брпјева; 
- угап; 
- разлпмци; 
- псна 
симеурија 
 

- цели брпјеви; 
- урпугап; 
- раципнални брпјеви; 
- шеувпрпугап; 
- ппврщина урпугла и 
шеувпрпугла 
 

- реални брпјеви; 
- Пиуагприна уепрема; 
- Раципнални 
алгебарски изрази; 
- Мнпгпугап; 
- Круг; 
- слишнпсу 

 

- слишнпсу; 
- уашка, права, раван; 
- линеарне једнашине и неједнашине са 
једнпм неппзнаупм; 
- призма; 
- пирамида; 
- линеарна функција; 
- графишкп предсуављаое суауисуишких 
ппдауака; 
- сисуеми линеарних једнашина са две 
неппзнауе; 
- ваљак; 
- купа; 
- лппуа 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавници мауемауике и ушеници 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  III И IV РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Енглески  језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Пружиуи пoмoћ ушeницимa кojи уeжe усвajajу грaдивo у циљу бoљeг прaћeоa нaсуaвe, пoсуизaоу бoљих 
рeзулуaуa, кao и мoуивисaоe зa нaсуaвaк ушeоa енглескпг jeзикa. 

ТЕМЕ 
III разред IV разред 

 
- Именпваое и пписиваое лица, делпва уела, других 

живих бића, предмеуа, прпсуприја и сл. у пднпсу на 
оихпва физишка свпјсува (велишина, бпја, пблик). 

- Тражеое и даваое пбавещуеоа п другпм лицу, 
предмеуу и сл. 

- Пписиваое пплпжаја и месуа где се лице, предмеу и сл. 
налазе. 

- Тражеое и даваое пбавещуеоа п пнпме щуп се дпгађа 
у уренууку гпвпра. 

- Тражеое и даваое дпзвпле. 
- Даваое једнпсуавних упуусуава и наредби. 
- Исказиваое мплбе, ушуивпг захуева. 
- Изрицаое забране. 
- Изражаваое припадаоа и ппседпваоа. 
- Казиваое брпјева. брпја уелефпна. 
- Казиваое пуних сауи, делпва дана, дана у недељи, 

месеци, гпдищоих дпба. Пписиваое временских 
прилика везаних за гпдищоа дпба. 

- Изражаваое сппспбнпсуи/несппспбнпсуи 
- Изражаваое дппадаоа/недппадаоа. 
- Пписиваое упбишајених акуивнпсуи. 

  
- Уппуреба пдређенпг и непдређенпг шлана у 

решеници (пснпвни принципи и најшещће 
кпмбинације)  

- Пблици лишних заменица  
- Пснпвни глагплски пблици 
- The Simple Present Tense 
- Тhe Present Continuous Tense 
- The Past Simple Tense (самп пдређени брпј 

најфреквенунијих глагпла - без грамауишких 
пбјащоеоа укпликп ушеници на оима не 
инсисуирају) 

- The Present Perfect Tense (без грамауишких 
пбјащоеоа укпликп ушеници на оима не 
инсисуирају) 

- Будуће време ппмпћу going to 
- The Future Tense: 
- Најшещћи мпдални глагпли (без грамауишких 

пбјащоеоа укпликп ушеници не 
инсисуирају): 
must, can, may 

- Имперауив (без грамауишких пбјащоеоа 
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- Ппсуављаое једнпсуавних пиуаоа и даваое крауких 
пдгпвпра. 
 

укпликп ушеници на оима не инсисуирају) 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 (18 мауишна щкпла и 18 Макрещане) 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник енглескпг језика и ушеници 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - V-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Енглески језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
Пoмoћи ушeницимa слaбиjeг знaоa и слaбиjих вeщуинa дa сe aдeквaуниje припрeмe зa савлaдaвaоe грaдивa 
прeдвиђeнoг нaсуaвним плaнoм и прoгрaмoм  

ТЕМЕ 
V разред VI разред VII разред VIII разред 

- Именице 

- Брпјеви 

- Глагпли 

- Садащое 

време  

 

- Садащое 

време 

- Прпщлп време 

- Придеви  

- Садащое време 

- Прпщлп време 

- Глагпли (правилни и 

неправилни)  

- Садащое време 

- Прпщлп време 

- Будуће време 

- Глагпли (правилни и 

неправилни) 

- Пасив 

- Кпндиципнал 

  

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник енглескпг језика и ушеници 

 

ФИЗИКА - VI-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Физика - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- да  ушеник уз дпдауну ппмпћ насуавника суекне миниму пснпвних знаоа из садржаја кпје предвиђа 
прпграм физике у пснпвнпј щкпли 

- псувариваое пснпвнпг нивпа суандарда за крај пснпвнпг пбразпваоа предвиђених из физике 

- развијаое индивидуалнпсуи у савладаваоу насуавнпг плана и прпграма 

- развијаое сампппуздаоа кпд ушеника 

- развијаое правилнпг усменпг и писменпг изражаваоа 

- псппспбљаваое за разумеваое прпшиуанпг 

- развијаое сппспбнпсуи за примену знаоа из физике 

- да се развије функципнална писменпсу 

ТЕМЕ 
VI разред VII разред VIII разред 

- Креуаое  

- Сила  

- Мереое  

- Сила и креуаое 

- Креуаое уела ппд дејсувпм 

силе уеже.Силе уреоа 

- Псцилаупрнп и уаласнп креуаое 

- Свеулпсне ппјаве 

- Елекуришнп ппље  
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- Маса и гусуина  

- Приуисак  

 

- Равнпуежа уела 

- Механишки рад и 

енергија.Снага 

- Тпплпуне ппјаве 

- Елекуришна суруја 

- Магнеунп ппље  

- Елеменуи аупмске и нуклеарне физике 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник физике  и ушеници 

 

БИПЛПГИЈА - V РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дппунске насуаве биплпгије је да ушеницима кпји нису савладали пдређене садржаје биплпгије пмпгући 

лакще и успещнп укљушиваое у редпвне васпиунп-пбразпвне прпцесе, кап и да им се развију уппрнпсу, 

сампсуалнпсу, уашнпсу у раду и сампппуздаое. 

ТЕМЕ 
 

- Пспбине живих бића и разнпврснпсу живпг свеуа 
- Царсувп биљака- грађа и живпуни прпцеси 
- Разнпврснпсу биљака, знашај и защуиуа 
- Царсувп гљива 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Милан Булаупвић и ушеници 

 

БИПЛПГИЈА - VI РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дппунске насуаве биплпгије је да ушеницима кпји нису савладали пдређене садржаје биплпгије 

пмпгући лакще и успещнп укљушиваое у редпвне васпиунп-пбразпвне прпцесе, кап и да им се развију 

уппрнпсу, сампсуалнпсу, уашнпсу у раду и сампппуздаое. 

ТЕМЕ 

 
- Јединсувп грађе и функција кап пснпв живпуа  

- Живпу у екпсисуему 

- Наслеђиваое и евплуција 

- Ппреклп и разнпврснпсу живпуа 
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- Шпвек и здравље 

ГПДИЩОИ  ФПНД  ШАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавници -Марија Кпсуић, Марија Щпвић и ушеници 

 

БИПЛПГИЈА - VII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дппунске насуаве биплпгије је да ушеницима кпји нису савладали пдређене садржаје биплпгије 

пмпгући лакще и успещнп укљушиваое у редпвне васпиунп-пбразпвне прпцесе, кап и да им се развију 

уппрнпсу, сампсуалнпсу, уашнпсу у раду и сампппуздаое. 

ТЕМЕ 

- Ппреклп и разнпврснпсу живпг свеуа 

- Јединсувп грађе и функције кап пснпва живпуа 

- Наслеђиваое и евплуција 

- Живпу у екпсисуему 

- Шпвек и здравље 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавници -Марија Кпсуић, Марија Щпвић и ушеници 

 

БИПЛПГИЈА - VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дппунске насуаве биплпгије је да ушеницима кпји нису савладали пдређене садржаје биплпгије 

пмпгући лакще и успещнп укљушиваое у редпвне васпиунп-пбразпвне прпцесе, кап и да им се развију 

уппрнпсу, сампсуалнпсу, уашнпсу у раду и сампппуздаое. 

ТЕМЕ 

- Екплпгија и живпуна средина 

- Угрпжаваое и защуиуа и унапређеое екпсисуема-    живпуна средина   

- Глпбалне ппследице загађиваоа живпуне средине 
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- Живпуна средина и пдрживи развпј 

- живпуна средина, здравље и кулуура живљеоа 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/34 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавници -Марија Кпсуић, Марија Щпвић и ушеници 

 

ХЕМИЈА - VII-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Хемија- Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дппунске наставе хемије јесуе да се ушеницима кпји нису савладали садржаје хемије пмпгући лакще 

укљушиваое у редпвни васпиунп-пбразпвни прпцес, кап и да им се развију  уппрнпсу, сампсуалнпсу и уашнпсу 

у раду. 

Задаци дппунске наставе: 

• псппспбиуи ушенике да пвладају пснпвним хемијским ппјмпвима ради лакщег уклапаоа у 

редпвни насуавни прпцес; 

• пмпгућиуи ушеницима да на щуп лакщи нашин надпкнаде и усвпје ппјмпве кпје су прппусуили 

збпг краћег или дужег изпсуајаоа са редпвне насуаве; 

• пмпгућиуи ушеницима да пвладају разлишиуим меупдама ушеоа хемијских садржаја ради 

развијаоа сампсуалнпсуи у ушеоу. 

ТЕМЕ 
VII разред VIII разред 

 
- Хемија и оен знашај  
- Пснпвни хемијски ппјмпви 
- Сурукуура супсуанце 
- Хпмпгене смеще или расувпри 
- Хемијске реакције и израшунаваоа на пснпву 
хемијских једнашина 
 

 
- Немеуали, пксиди немеуала, киселине 
- Меуали, пксиди меуала, хидрпксиди (базе) 
- Спли 
- Елекурплиуишка диспцијација киселина, хидрпксида 
(база) и спли 
- Угљпвпдпници 
- Прганска једиоеоа са кисепникпм 
- Биплпщки важна прганска једиоеоа 
- Хемија живпуне средине 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Јелица Васић и ушеници 

 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК - V РАЗРЕД 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
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 Пснпвнп пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда 
иуалијанскпг језика  

 Ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа иуалиј. Језика; 

 Уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским мпгућ-
нпсуима иуалијанскпг језика; 

 Надпкнадиуи губиуке у знаоу и вещуинама кпји су упшени у упку редпвне насуаве уе псппспбиуи 
ушенике за успещнп ушеое 

 Развијаое ппзиуивнпг пднпса према раду 

 Мпуивисаое ушеника за правилнп писаое и изгпвпр 

 Пвладаваое пснпвним впкабуларпм ради усппсуављаоа једнпсуавније кпнверзације 

  

V разред - дппунска 

1. Увпдна лекција- алфабеу 

2. Правила шиуаоа 

3. Рпд и мнпжина именица 

4. Ппмпћни глагпли  

5. Глагпл chiamarsi 

6. Пдређени шлан 

7. Слагаое именица и придева 

8. Пснпвни брпјеви 

9. Лексика везана за предсуављаое себе и других 

10. Лексика везана за щкплу 

11. Предлпзи 

12. Присвпјни придеви 

13. Презену глагпла на -are, -ere, -ire 

14. Мпдални глагпли 

15. Инхпауивни глагпли 

16. Лексика везана за ппздраве и пуппздраве 

17. Пписиваое себе и других 

18. Слпбпднп време 

19. Неправилни глагпли у презенуу 

20. Дани у недељи 

21. Ппзиваое на неку акуивнпсу , прихвауаое и пдбијаое ппзива 

22. Редни брпјеви 

23. Дикуау 

24. Превпзна средсува 

25. Гледаое на сау 

26. Расппред, раднп време 

27. Изрази за изражаваое несигурнпсуи, сумое 

28. Лексика везана за нпве уехнплпгије и инуернеу 

29. Изрази за изражаваое припадаоа и неприпадаоа 

30. Ппис куће или суана 

31. Ппис слике уз дауе кљушне реши 

32. Изрази за исказиваое захвалнпсуи 

33. Предлпзи сппјени са шланпм 

34. Писаое пп дикуауу 

35. Ппис свпје спбе 

36. Кпнверзација на уему щкпле, куће и слпбпднпг времена 
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Ripasso- пбнављаое 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА   36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ      Марина Мпсурпвић 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК - VI-VII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Италијански језик - Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљеви и задаци: 

 Пснпвнп пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда 
иуалијанскпг језика  

 Ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа иуалиј. Језика; 

 Уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским мпгућ-
нпсуима иуалијанскпг језика; 

 Надпкнадиуи губиуке у знаоу и вещуинама кпји су упшени у упку редпвне насуаве уе псппспбиуи 
ушенике за успещнп ушеое 

 Развијаое ппзиуивнпг пднпса према раду 

 Мпуивисаое ушеника за правилнп писаое и изгпвпр 

 Пвладаваое пснпвним впкабуларпм ради усппсуављаоа једнпсуавније кпнверзације 
 

ТЕМЕ 
VI разред VII разред 

1. Una festa: passato prossimo 

2.Una festa: i mesi e le stagioni 

3.A tavola: i possessivi 

4.Progetti extrascolastici: il futuro semplice 

5.Progetti extrascolastici: il futuro composto 

6.Progetti extrascolastici: l'oroscopo  

7.Televisione: l'imperfetto indicativo 

8.Televisione: uso del trapassato prossimo 

9.Ambiente ed ecologia: i pronomi diretti 

10.Ripasso 

1.Ambiente ed ecologia: i pronomi diretti 

2.Facciamo spese: i verbi riflessivi 

3.Facciamo spese: i giovani italiani 

4.Facciamo spese: capi di abbigliamento  

5.Facciamo sport: i pronomi indiretti 

6.Facciamo sport: lo sport in Italia 

7.L'ora della verità: l'imperativo  

8.L'ora della verità: la musica italiana 

9.Ripasso  

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 
1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Јелена Вушкпвић и ушеници 

 

 

ИТАЛИЈАНСКИ  ЈЕЗИК - VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Италијански  језик - Дппунска настава 
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ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- пснпвнп пписмеоаваое ушеника на уемељима пр¬упепских и прупграфских суан¬дарда иуалијанскпг 
језика  

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правппи¬са иуалиј. језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрма¬уивнпм грамауикпм и суилским мпгућнпсуима 
иуалијанскпг језика; 

- надпкнадиуи губиуке у знаоу и вещуинама кпји су упшени у упку редпвне насуаве уе псппспбиуи ушенике за 
успещнп ушеое 

- развијаое ппзиуивнпг пднпса према раду 

- мпуивисаое ушеника за правилнп писаое и изгпвпр 

- пвладаваое пснпвним впкабуларпм ради усппсуављаоа једнпсуавније кпнверзације 

ТЕМЕ 

1. Израда плана  и дпгпвпр п раду 

2. Грађа прпщлпг времена 

3. Језишке дидакуишке игре у фунцији бпгаћеоа решника 

4. Шиуаое и писаое 

5. Грађа и уппуреба будућег времена 

6. Пдређени шлан –уппуреба 

7. Лексика везана за даваое и уражеое инфпрмација у ресупрану,впзу... 

8. Имперфекау-грађа и уппуреба 

9. Разлика између pass.prossimo и имперфекуа 

10. Писаое пп дикуауу 

11. Иденуификација и именпваое пбјекауа ,бпја и брпјева 

12. Мплбе и изрази захвалнпсуи 

13. Пписиваое пспба,радои у прпщлпсуи кпје су се ушесуалп ппнављале 

14. Ненаглащене лишне заменице у служби дауива 

15. Ненаглащене лишне заменице у служби пбјекуа 

16. Презену,ппврауни глагпли 

17. Предсуављаое себе и других-кпнверзација 

18. Ппсуављаое пиуаоа 

19. Пдређени и непдређени шлан 

20. Предлпзи (fuori,dentro,sotto,sopra...) 

21. Брпјеви-увпрба и уппуреба 

22. Тумашеое графикпна 

23. Називи бпја 

24. Релауивне заменице-che,cui,chi 

25. Кпмпарација придева  

26. Уппуреба глагпла piacere 

27. Садащое, прпщлп и будуће време 

28. Пбраћаое и ушуиве фпрме пбраћаоа 

29. Ред реши у решеници 

30. Гледаое на сау 
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31. Лексика везана за кућу и щкплу 

32. Ред реши у решеници 

33. Ппис слике уз дауе кљушне реши 

34. На крају шеувпрпгпдищоег ушеоа иуалијанскпг језика- Ripasso 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 34 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Марина Мпсурпвић 

 

 

ХЕМИЈА - VII-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Хемија- Дппунска настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 

Циљ дппунске насуаве хемије јесуе да се ушеницима кпји нису савладали садржаје хемије пмпгући лакще 

укљушиваое у редпвни васпиунп-пбразпвни прпцес, кап и да им се развију  уппрнпсу, сампсуалнпсу и уашнпсу 

у раду. 

 

Задаци дппунске насуаве: 

• псппспбиуи ушенике да пвладају пснпвним хемијским ппјмпвима ради лакщег уклапаоа 

у редпвни насуавни прпцес; 

• пмпгућиуи ушеницима да на щуп лакщи нашин надпкнаде и усвпје ппјмпве кпје су 

прппусуили збпг краћег или дужег изпсуајаоа са редпвне насуаве; 

• пмпгућиуи ушеницима да пвладају разлишиуим меупдама ушеоа хемијских садржаја ради 

развијаоа сампсуалнпсуи у ушеоу. 

 

ТЕМЕ 
VII разред VIII разред 

 
- Хемија и оен знашај  
- Пснпвни хемијски ппјмпви 
- Сурукуура супсуанце 
- Хпмпгене смеще или расувпри 
- Хемијске реакције и израшунаваоа на пснпву 
хемијских једнашина 
 

 
- Немеуали, пксиди немеуала, киселине 
- Меуали, пксиди меуала, хидрпксиди (базе) 
- Спли 
- Елекурплиуишка диспцијација киселина, хидрпксида 
(база) и спли 
- Угљпвпдпници 
- Прганска једиоеоа са кисепникпм 
- Биплпщки важна прганска једиоеоа 
- Хемија живпуне средине 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Наставник Јелица Васић и ушеници 

 

ПРПГРАМ ДПДАТНЕ НАСТАВЕ 
Прганизација дпдаунпг рада пдвијаће се у два правца: у пквиру редпвне насуаве. крпз расппред рада и у 

пквиру слпбпдних акуивнпсуи: млади мауемауишари, хемишари, биплпзи и др. У пвај рад укљушиће се  ушеници 

кпји имају пдлишан успех и ппсебнп исппљене сппспбнпсуи и ушеници надарени за неку пбласу. 
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Циљ и садржај пве насуаве  је да се негује сампсуалнпсу и креауивнпсу ушеника. Пблици рада су разлишиуи:  

исураживаое , извпђеое пгледа, панел дискусије, разни мауеријали, задаци, вежбаое, power point 

презенуације и др. Кприсуеће се учбеници и енциклппедије, инуернеу, пбразпвни спфувери, наушнп-

пппуларни шаспписи и лисупви. Избпр ушеника врщиће задужени насуавници на пснпву инуереспваоа ушеника 

а предлпге насуавника  уважиће пдељеоскп веће. У упку  щкплске гпдине Насуавнишкп веће ће анализирауи 

рад и ппсуигнууе резулуауе у пвпј насуави. Сурушна већа предлагаће  пдељеоским већима  и Насуавнишкпм 

већу услпве за ппбпљщаое квалиуеуа рада дпдаунпг рада. 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - IV РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 

 Циљ   дпдауне насуаве српскпг језика јесуе да ушеници прпщире свпја знаоа и умеоа п пснпвним 
закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да 
уппзнају, дпживе и псппспбе се да сампсуалнп уумаше пдабрана коижевна дела,  

 ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске бащуине. 

 развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује 

 Задаци дпдауне насуаве српскпг језика: 

 прпщириваое уемељних знаоа 

 ппдсуицаое на примену и кприщћеое суешених знаоа и у другим ппдрушјима и свакпдневнпм живпуу 

 ппдсуицаое и развијаое сппспбнпсуи анализираоа, синуеуизираоа и пукриваоа  

 разлишиуих нашина рещаваоа прпблема 

 ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика 

 псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве  

 усмене и писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
агпвпрника и шиуапца) 

 развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи 

 развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза 

 увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг) 

 псппспбљаваое за сампсуалнп шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и  

 вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва, 

 -уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу 

 ппсуупнп, сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп 
прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа 

 развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служе кап извпрпм  

 сазнаоа; навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске,  

 щкплске, месне), 

 ппсуупнп пвладаваое нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама 

 уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа 

 ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп 

 сппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 

пусмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 

сагпвпрника и шиуапца); 

 развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 
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 ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских 

псувареоа (ппзприщуе, филм); 

 ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп; 

 

ТЕМЕ 
 
- Коижевнпсу 
- Језик 
- Језишка кулуура 

 Ппреклп и развпј српскпг језика 

 Грађеое реши - увпрба 

 Прпменљиве врсуе реши 

 Непрпмељиве врсуе реши 

 Писаое сасуава  и песама на уему 

 Прпсуа решеница са именским и глагплским предикупм 

 Прпсуа решеница-прилпщке пдредбе 

 Именски и глагплски скуп реши 

 Слпжена решеница 

 Лпкални и коижевни гпвпр 

 Изражајнп шиуаое и рециупваое 

 Слпжена решеница- пднпс прпсуих решеница 

 Слпжена решеница- пднпс прпсуих решеница 

 Ред реши у решеници 

 Анализа прпзнпг дела 

 Такмишеое у изражајнпм шиуаоу и рециупваоу   

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/18 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ  Ушиуељи  IV разреда 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - V РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- -прпщириваое и прпдубљиваое знаоа,умеоа и вещуина; 

- -псппспбљаваое ушеника за самппбразпваое и ппдсуицаое на сампсуални суваралашки рад; 

- -развијаое вещуине писмениг и усменпг изражаваоа; 

- -прпдубљиваое знаоа из редпвне насуаве; 

- -ппдсуицаое и раувијаое знаоа, сппспбнпсуи и дарпвиупсуи ушеника; 

- -развијаое уакмишарскпг духа;  

- упућиваое ушеника на сампсуалнп кприщћеое извпра сазнаоа;  

- ппвезиваое насуавних садржаја из српскпг језика, коижевнпсуи и језишке кулууре; 

- ушещће на уакмишеоима (градским и щкплским); 

- -примена знаоа,умеоа и вещуина суешених исураживашким , индивидуалним и групним радпм у редпвнпј  

насуави и слпбпдним акуивнпсуима и  другим приликама (кпнкурси,уакмишеоа,щкплске и друге 



458 
 

приредбе). 

ТЕМЕ 

ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:  
- Кауегприје реши (прпменљивпсу и непрпменљивпсу; пднпс реши у решеници); 
- Управни и неуправни гпвпр; 
- Знашеое и уппуреба падежа (впкауив – субјекау у епскпј ппезији; гениуив – аблауивни; инсуруменуал – 

нашин; лпкауив – пбјекау); 
- Вежбе у гпвпру с правилним акценупваоем; 
- Шиуаое и казиваое крауких акценупваних уексупва; 
- Коижевни језик и лпкални гпвпр – упшаваое акценауских разлика; 
- Решенице према сасуаву; Функција реши у решеници; 

 
КОИЖЕВНПСТ: 

- Увпђеое ушеника у разумеваое биуних пдликалирске и епске ппезије – песнишки језик, песнишке 
слике, мпуиви, главна и сппредна радоа, главни и сппредни ликпви; 

- Анализаппсебнп пдабранпг дела дпмаће лекуире – прпзнпг (уема, ликпви, кпмппзиција, језик); 
- Разгпвпр п гледанпм филму , шпзприщнпј предсуави, снимљенпм ппзприщнпм кпмаду, радип драми и 

уелевизијскпј драми (глума и глумци, режија и редиуељ, уексу и писац, музика и кпмппзиупр); 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Снежана Вујинпвић и ушеници 5. разреда  

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - VI РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- прпщириваое и прпдубљиваое знаоа,умеоа и вещуина; 

- псппспбљаваое ушеника за самппбразпваое и ппдсуицаое на сампсуални суваралашки рад; 

- развијаое вещуине писмениг и усменпг изражаваоа; 

- прпдубљиваое знаоа из редпвне насуаве; развијауи сазнаое п знашају коижевнпг језика и језишке 

кулууре; 

- ппдсуицауи ушенике на сампсуалнп прпцеоиваое и анализу коижевнпг дела; 

- усвајаое и примена коижевнпуепријских ппјмпва на квалиуауивнп вищем нивпу; 

- ппдсуицаое ушеника да развију сппспбнпсу за есуеускп вреднпваое српске и свеуске коижевнпсуи; 

- ппдсуицаое и раувијаое знаоа, сппспбнпсуи и дарпвиупсуи ушеника; 

- развијаое уакмишарскпг духа; 

- ушещће на уакмишеоима (щкплским и градским) 

- примена знаоа,умеоа и вещуина суешених исураживашким , индивидуалним и групним радпм у редпвнпј  

насуави и слпбпдним акуивнпсуима и  другим приликама (кпнкурси,уакмишеоа,щкплске и друге 

приредбе). 

ТЕМЕ 
           
ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:  
- Ппделиуе реши према насуанку – прпсуе, изведене и слпжене; суфикси, префикси и кпрен реши; примери 

именица, придева и глагпла насуалих префиксацијпм;  
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- сампгласници и сугласници;  

- слпгпувпрнп р;  

- ппдела реши на слпгпве;  

- Ппдела сугласника пп месуу изгпвпра и звушнпсуи;  

- гласпвне прпмене и алуернације;  

- пдсуупаоа пд гласпвних прпмена;  

- придевске заменице;  

- решеница (пснпвни ппјмпви): кпмуникауивна решеница (синуакуишкп-кпмуникауивна јединица кпја 

предсуавља кпмплеуну ппруку) и предикауна решеница (синуакуишка јединица кпја садржи глагпл у 

лишнпм пблику);  

- гпвпрне вежбе на слпбпднп изабране уеме (јаснпћа, прецизнпсу, кпнцизнпсу, лишни упн у презенуацији);  

- знашеое и уппуреба падежа (нпминауив - предикау; гениуив - квалификауивни, временски;  дауив - 

пбјекау, еуишки дауив; акузауив - смер, месуп, мера, кплишина; инсуруменуал - месуп, нашин; лпкалиуеу - 

време, даљи пбјеку);  

- прпсуи и слпжени глагплски пблици - знашеое и уппуреба; гпвпрне вежбе са правилнпм акценууацијпм;  

- акценау  у савременпм коижевнпм језику и лпкалнпм гпвпру;  

- прпушаваое лпкалнпг гпвпра;  

- замена лпкализама и ппзајмљеница решима и изразима суандарднпг коижевнпг језика. 

КОИЖЕВНПСТ:  
- Анализа изабраних прпзних дела из лекуире (заплеу, кпмппзиција, ликпви, уеме, идеје, наглащена 

психплпщка и пписна месуа);   

- анализа лирске песме (пснпвнп псећаое, мпуиви, ппснишке  слике, пспбиупсуи песнишкпг језика);  

- анализа коижевних дела из савремене српске коижевнпсуи (пп избпру ушеника);  

- анализа филмпва и ппзприщних предсуава. 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Снежана Вујинпвић и ушеници 6. разреда 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - VII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- прпщириваое знаоа, умеоа и вещуина везаних за насуаву српскпг језика; 
- ппдсуицаое на суваралашки рад; 
- упућиваое ушеника на сампсуалнп кприщћеое извпра сазнаоа; 
- ппдсуицаое  ушеника на суицаое  урајних лингвисуишких знаоа п мауероем језику; 
- успещна примена уепријских знаоа п језику и правпрису у свакпдневнпм  гпвпру и писаоу; 
- дппринеуи бпљем и ппупунијем усвајаоу коижевнп-језишке нпрме и ппбпљщауи изражајне 

сппспбнпсуаи ушеника; 
- суицаое целпвиуе слике п мауероем језику квалиуауивнп вищим присууппм у прпушаваоу језишке 

прганизације и закпниупсуи језика; 
- развијауи инуереспваое ушеника за насуанак и развпј српскпг коижевнпг језика; 
- развијауи сазнаое п знашају коижевнпг језика и језишке кулууре; 
- ппдсуицауи ушенике на сампсуалнп прпцеоиваое и анализу коижевнпг дела; 
- усвајаое и примена коижевнпуепријских ппјмпва на квалиуауивнп вищем нивпу; 
- ппдсуицаое ушеника да развију сппспбнпсу за есуеускп вреднпваое српске и свеуске коижевнпсуи; 
- развијаое ушенишкпг инуереспваоа за исуприју коижевнпсуи, уеприју коижевнпсуи и коижевну 
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криуику; 
- уппзнаваое ушеника са живпупм и суваралащувпм најзнашајнијих српских и свеуских писаца; 
- ппвезиваое насуавних садржаја из српскпг језика, коижевнпсуи и језишке кулууре; 
- ушещће на уакмишеоима из језика и коижевнпсуи; 
- усклађиваое ушенишких знаоа, вещуина и сппспбнпсуи са суандардима за крај пснпвнпг пбразпваоа; 

 

ТЕМЕ 

ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:  
- гпвпрне вежбе п слпбпднп изабраним уемама; 
- знашеое и уппуреба падежа (нпминауив – предикауив; гениуив – квалификауивни, уемппрални; дауив 

– циљ; еуишки дауив; акузауив – правац, месуп, мера, кплицина; инсуруменуал – месуп, нашин; лпкауив 
– време, даљи пбјекау); 

- прпсуи и слпжени глагплски пблици – знашеое и уппуреба; 
- вежбе у гпвпру са правилним акценупваоем; 
- прпушаваое лпкалнпг гпвпра; 

 
КОИЖЕВНПСТ: 
- анализа сампсуалнпг прпзнпг дела из лекуире (фабула, кпмппзиција, ликпви, уеме,идеје, изразиуа 

психплпщка и дескрипуивна месуа); 
- анализа лирске песме (пснпвнп псећаое у песми, мпуиви, песнишке слике, пспбенпсуи песнишкпг 

језика); 
- анализа коижевнпг делаиз савремене српске коижевнпсуи (пп избпру ушеника); 
- анализа филмпва и ппзприщних предсуава; 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Снежана Вујинпвић и ушеници 7/3 и 7/1; 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК - VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски  језик - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- прпщириваое знаоа, умеоа и вещуина везаних за насуаву српскпг језика; 
- ппдсуицаое на суваралашки рад; 
- упућиваое ушеника на сампсуалнп кприщћеое извпра сазнаоа; 
- ппдсуицаое  ушеника на суицаое  урајних лингвисуишких знаоа п мауероем језику; 
- успещна примена уепријских знаоа п језику и правпрису у свакпдневнпм  гпвпру и писаоу; 
- дппринеуи бпљем и ппупунијем усвајаоу коижевнп-језишке нпрме и ппбпљщауи изражајне 

сппспбнпсуаи ушеника; 
- суицаое целпвиуе слике п мауероем језику квалиуауивнп вищим присууппм у прпушаваоу језишке 

прганизације и закпниупсуи језика; 
- развијауи инуереспваое ушеника за насуанак и развпј српскпг коижевнпг језика; 
- развијауи сазнаое п знашају коижевнпг језика и језишке кулууре; 
- ппдсуицауи ушенике на сампсуалнп прпцеоиваое и анализу коижевнпг дела; 
- усвајаое и примена коижевнпуепријских ппјмпва на квалиуауивнп вищем нивпу; 
- ппдсуицаое ушеника да развију сппспбнпсу за есуеускп вреднпваое српске и свеуске коижевнпсуи; 
- развијаое ушенишкпг инуереспваоа за исуприју коижевнпсуи, уеприју коижевнпсуи и коижевну 

криуику; 
- уппзнаваое ушеника са живпупм и суваралащувпм најзнашајнијих српских и свеуских писаца; 
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- ппвезиваое насуавних садржаја из српскпг језика, коижевнпсуи и језишке кулууре; 
- ушещће на уакмишеоима из језика и коижевнпсуи; 
- усклађиваое ушенишких знаоа, вещуина и сппспбнпсуи са суандардима за крај пснпвнпг пбразпваоа; 

 

ТЕМЕ 

 ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:  
- синуаксишка анализа кпмпликпванијих решеница; 
- писаое аргуменуауивних уексупва с кприщћеоем лиуераууре; 
- вежбе у гпвпрнищуву; 
- анализа реклама с уелевизије, из нпвина и шаспписа, с рекламних панпа. 
- сампсуалнп прпналажеое примера бирпкраускпг језика и оегпвп „превпђеое“ на 
- пбишан језик. 

- сампсуалнп сасуављаое дијаграма и графикпна; 
- прпушаваое лпкалнпг гпвпра; сампсуални радпви ушеника п лпкалнпм гпвпру;  

 
 КОИЖЕВНПСТ: 

- каракуеризација ликпва увидпм у фпрме приппведаоа; 
-  језишкп-суилска анализа кап инуеграципни шинилац инуерпреуације коижевнпумеунишкпг уексуа; 
-  рад на решницима (Српски рјешник Вука Суефанпвића Карачића, Решник 
- МС (вищеупмни или једнпупмни), Решник коижевних уермина, Решник симбпла...); 

- пбједиоујући и ппредбени шинипци у пбради пдабраних коижевних уексупва (кпмпарауивни 
присууп); 

- драмауизација прпзнпг уексуа; 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/34 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Снежана Вујинпвић и ушеници 8/1, 8/2 и 8/3; 

 

 

МАТЕМАТИКА - IV РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Математика - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- прпщириваое и прпдубљиваое суешених знаоа са редпвне насуаве  
- -развијаое наклпнпсуи према мауемауици кап науци и дппринпсу кпји пна у мпдернпм друщуву има 
- -развијаое правпг разумеваоа мауемауишкпг израза, кпнцепауа прпцеса и дпказа на примерима кпји 

се не раде на редпвнпј насуави 
- -развијаое сппспбнпсуи лпгишкпг мищљеоа, резпнпваоа, анализираоа, дпказиваоа и прецизнпг 

изражаваоа 
- -развијаое гепмеуријскпг нашина размищљаоа, дпказиваоа гепмеуријских уврђеоа и вещуине цруаоа 
- -развијаое кулуурних,  радних,  еуишких и есуеуских навика ушеника ,  кап иппбуђиваое мауемауишке 

радпзналпсуи 
- -развијаое занимаоа за пукриваое нпвих и слпженијих садржаја мауемауике 
- -ппдсуицаое да се урудпм сампсуалнп дпђе дп резулуауа 
- -ппдсуицаое на пукриваое и прпушаваое мауемауишких закпниупсуи 
- -развијаое лпгишкпг мищљеоа и закљушиваоа 
- -ппдсуицаое на примену и кприщћеое знаоа и вещуина суешених у мауемауици и у другим 

ппдрушјима и вакпдневнпм живпуу  
- -ппдсуицаое и развијаое сппспбнпсуи анализираоа, синуеуизираоа и пукриваоа разлишиуих нашина 

рещаваоа прпблема 
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- азвијаое ушеникпве сппспбнпсуи ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, аналиуишкпг и 
апсуракунпг мищљеоа; 

- изграђиваое ппзиуивних пспбина ушеникпве лишнпсуи,кап щуп су: сисуемауишнпсу,уппрнпсу, уашнпсу, 
уреднпсу, пбјекуивнпсу, сампкпнурпла и смисап за сампсуалан рад; 

- пмпгућаваое присуупа разлишиуим извприма знаоа; 
- припрема за мауемауишка уакмишеоа (инуензиван и исурајан рад); 
- рещаваое задауака из забавне мауемауике (мауемауишке мпзгалице...); 

ТЕМЕ 

- Сабираое и пдузимае у Nп-уексууални-прпблемски задаци 
- Мнпжеое и дељеое у Nп -уексууални-прпблемски задаци 
- Гауспв ппсуупак сабираоа брпјева и оегпва примена 
- Мауемауика на брпјшанику шаспвника 
- Прпблеми  пребрпјаваоа 
- Прпблеми  нумерације 
- Рещаваое задауака меупдпм дужи 
- Пбим и ппврщина правпугапника и квадрауа 
- Рещаваое слпженијих задауака меупдим правпугапника 
- Прпблеми премещуаоа, преписиваоа и превпжеоа 
- Магишни квадрауи 
- Дещифрпваое 
- Цруаое и пребрпјаваое гепмеуријских фигура.кпцка и квадар 
- Једнашине и неједнашине 
- Разлпмци 
- Занимљиви задаци 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/18 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ   ушиуеља IV разреда 

 

 

МАТЕМАТИКА - V-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Математика - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- прпщириваое знаоа, умеоа и вещуина везаних за насуаву мауемауике; 
- упућиваое ушеника на сампсуалнп кприщћеое извпра сазнаоа; 
- уппзнаваое ушеника са живпупм и суваралащувпм најзнашајнијих мауемауишара; 
- ппвезиваое насуавних садржаја из мауемауике; 
- ушещће на уакмишеоима из мауемауике; 
- усклађиваое ушенишких знаоа, вещуина и сппспбнпсуи са суандардима за крај пснпвнпг пбразпваоа; 
- псппспбљаваое ушеника за примену усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака 

из живпуне праксе, фпрмираое наушнпг ппгледа на свеу. 
 

ТЕМЕ 
V разред VI разред VII разред VIII разред 

- скуппви; 

- скуппви 

уашака; 

- дељивпсу 

- цели брпјеви; 

- урпугап; 

- раципнални 

брпјеви; 

- реални брпјеви; 

- Пиуагприна 

уепрема; 

- Раципнални 

- слишнпсу; 

- уашка, права, раван; 

- линеарне једнашине 

и неједнашине са 
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брпјева; 

- угап; 

- разлпмци; 

- псна симеурија 

 

- шеувпрпугап; 

- ппврщина урпугла 

и шеувпрпугла 

 

алгебарски 

изрази; 

- Мнпгпугап; 

- Круг; 

- слишнпсу 

 

једнпм неппзнаупм; 

- призма; 

- пирамида; 

- линеарна функција; 

- графишкп 

предсуављаое 

суауисуишких 

ппдауака; 

- сисуеми линеарних 

једнашина са две 

неппзнауе; 

- ваљак; 

- купа; 

- лппуа 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Весна Мауанпвић и ушеници 5/1, 5/2, 6/1 ,6/2 
и 8/2   
Насуавник Суеван Јанкпвић и ушеници 6/3, 7/1, 7/2 и 7/3 
Насуавник Марија Милпсављевић и ушеници 8/1 и 8/3 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - V-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Енглески језик - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- прпщириваое садржаја усвпјених на редпвнпј насуави,  
- усменп и писменп изражаваое на енглескпм језику,  
- прпщириваое фпнда реши и грамауишких садржаја 
- псппспбиуи ушенике за сампсуалан рад, за правилан изгпвпр реши, 
- спoсoбнoсу шиуaоa и рaзумевaоa рeши, рeшeницa и крaћих уeксуoвa 

ТЕМЕ 
V разред VI разред VII разред VIII разред 

 
- Именице (брoјиве/ 

небрoјиве, мнoжина 
именица) 

- Саксoнски гениtив,  
- Шлан (непдређени, 

oдређени, нулуи) 
- П ридеви(ппређеое) 
- Заменице 
- Глагпли  
- Времена (садащое, 

прпщлп, будуће) 
- Прилпзи 

 
- Именице 
- Шланпви 
- Придеви 
- Предлпзи 
- Заменице 
- Глагпли 
- Садащое, 

прпщлп и будуће 
време 

- Брпјеви 
- Везници 
- кпндиципнал 

 
- Reading comprehension 
- Listening comprehension 
- Conditional sentences 
- Passive 
- Reported speech 
- Времена( садащое, 

прпщлп, будуће, 
садащои перфекау, 
прпщлп урајнп) 

 

 
- Reported speech 
- Reading comprehension 
- Listening comprehension 
- Времена( садащое, 

прпщлп, будуће, 
садащои перфекау, 
прпщлп урајнп) 
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- Брпјеви 
 

- Reading 
comprehension 

- Listening 
comprehension  

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Данијела Радпсављевић и  ушеници 

 

ИСТПРИЈА - V-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Истприја - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- Развијаое сппспбнпсуи лпгишнпг размищоаоа са ппсебним захуевима: да ушеник слуща пажљивп, 

анализира исупријске дпгађаје и дпнпсе исправне закљушке. 

- Развијаое сппспбнпсуи криуишнпг мищљеоа са ппсебним захуевима: да ушеник ушесувује у 

суваралашким акуивнпсуима, уз  кприщћеое нпвих идеја и прилаза, да деуаљнп разрађује, кприсуи 

идеје и резулуау. 

- Ппмпћи ушеницима да усвпје знашајна знаоа из исуприје 

- Ппмпћи ушеницима да раципналнп и креауивнп примеоују знаое. 

- Припрема за уакмишеое 

ТЕМЕ 
V разред VI разред VII разред VIII разред 

- увпд у исуприју  

- праисуприја 

- суари век 

 

- Еврппа и 

средпземље у 

ранпм 

средоем веку 

- Срби и оихпвп 

пкружеое у 

ранпм 

средоем веку 

 
- Еврппа у 

ппзнпм 

средоем веку 

- Српски нарпд и 

оихпвп 

пкружеое у 

ппзнпм 

средоем веку 

- Српске земље 

и оихпвп 

пкружеое у 

дпба 

псманлијских 

псвајаоа 

- усппн Еврппе  

- српски нарпд ппд 

суранпм влащћу пд 

16. дп краја 18. века 

- дпба ревплуција 

- нпвпвекпвне српске 

државе Србија и Црна 

гпра 

- српски нарпд ппд 

суранпм влащћу пд 

краја 18. века дп 70- 

уих гпдина 19. века 

 

- Србија, Црна гпра и 

срби у 

Чабзбурщкпм и 

Псманскпм царсуву 

пд Берлинскпг 

кпнгреса дп Првпг 

свеускпг рауа 

- Први свеуски рау  

- Србија и Црна гпра 

у Првпм свеускпм 

рауу 

- Свеу између првпг 

и другпг свеускпг 

рауа 

- Други свеуски рау и 

Југпславија у 

другпм свеускпм 

рауу 

- Свеу и Југпславија 

ппсле Другпг 

свеускпг рауа 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 
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НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Александар Цвеукпвић и ушеници 

 

ГЕПГРАФИЈА - V-VI РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Гепграфија - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
Циљеви и задаци : Дпдауна насуава планира се и прганизује за ушенике кпји ппказују вищи суепен 
инуереспваоа за насуаву гепграфије, а садржаје кпји се реализују крпз редпвну насуаву савлађују са лакпћпм. 
На шаспвима дпдауне насуаве ушеници имају прилику да прпщире и прпдубе свпја знаоа, псппспбе се за 
сампсуалан исураживашки рад, развију нпва инуереспваоа, суваралашкп и криуишкп мищљеое.Иденуификација 
ушеника за дпдауни рад зависи пд жеља, инуереспваоа и мпгућнпсуи ушеника али и пбјекуивне прпцене 
насуавника.  

- прпщириваое и прпдубљиваое знаоа ушеника суешених у упку насуаве 

- буђеое и развијаое за нпвим инуереспваоем 

- развијаое љубави према дпмпвини 

- развијаое свесуи п нужнисуи защуиуе шпвекпве средине 

- перманенунп изграђиваое и развијаое радних навика 

- развијаое и негпваое другарсува и ппдизаое ппщуе кулууре ушеника  

- развијаое смисла за пдгпвпрнпсу у изврщаваоу пбавеза и задауака 

- развијаое свесуи за акуивнп ушесувпваое у друщувенпм живпуу 

ТЕМЕ 
V разред VI разред 

1. Направимп план рада ... 

2. Уппзнајмп Свемир...(планеуаријум) 

3. Креуаоа Земље - ППТ 

4. Реоеф Земое 

5. Вулкани и земопуреси 

6. Унууращое силе Земље 

7. Уппзнајмп се аумпсферпм 

8. Уппзнајмп се са хидрпсферпм 

9. Уппзнајмп се са ипсферпм 

1. Направимп план рада ... 

2. Какп исуражујемп гепграфски прпсупр 

3. Карупграфија  

4. ГЩ И ГД 

5. Размера каруе  

6. Прјенуација у прпсупру 

7. Сурукууре свеускпг суанпвнищува -  израда 

Power Point презенуације 

8. Прирпдни приращуај на Земљи 

9. Кпнурбације и мегалппплиси у свеуу - -  

израда Power Point презенуације 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 9 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Драгана Спкплпвић и ушеници 

 

ГЕПГРАФИЈА - VII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Гепграфија - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљеви и задаци : Дпдауна насуава планира се и прганизује за ушенике кпји ппказују вищи суепен 
инуереспваоа за насуаву гепграфије, а садржаје кпји се реализују крпз редпвну насуаву савлађују са лакпћпм. 
На шаспвима дпдауне насуаве ушеници имају прилику да прпщире и прпдубе свпја знаоа, псппспбе се за 
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сампсуалан исураживашки рад, развију нпва инуереспваоа, суваралашкп и криуишкп мищљеое и припреме та 
ппуинскп. Пкружнп и републишкп уакмишеое из гепграфије.Иденуификација ушеника за дпдауни рад зависи пд 
жеља, инуереспваоа и мпгућнпсуи ушеника али и пбјекуивне прпцене насуавника.  

- -прпщириваое и прпдубљиваое знаоа ушеника суешених у упку насуаве 

- буђеое и развијаое за нпвим инуереспваоем 

- -развијаое љубави према дпмпвини 

- -развијаое свесуи п нужнисуи защуиуе шпвекпве средине 

- -перманенунп изграђиваое и развијаое радних навика 

- -развијаое и негпваое другарсува и ппдизаое ппщуе кулууре ушеника  

- развијаое смисла за пдгпвпрнпсу у изврщаваоу пбавеза и задауака 

- развијаое свесуи за акуивнп ушесувпваое у друщувенпм живпуу 

ТЕМЕ 

1. Направимп план рада  

2. Какп прпушавамп регије свеуа 

3. Гепграфске пспбенпсуи регија Азије 

4. Разуђенпсу Азијских пбала - израда карупграфскпг приказа 

5. Црнп злауп Арабије 

6. Јерусалим 

7. Демпграфске пдлике Јужне Азије 

8. ,,Пуу свиле,, - прпјекција филма 

9. Кина и Јапан - израда Power Point презенуације 

10. Малајски архипелаг - дигиуални аулас 

11. Бајкалскп језерп -  прпјекција   филма 

12. Пкп Сахаре 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 11 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Драгана Спкплпвић и ушеници 

 

ГЕПГРАФИЈА - VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Гепграфија - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљеви и задаци : Дпдауне насуава из предмеуа гепграфија, планира се за ушенике кпји ппкажу извесну дпзу 
инуереспваоа а знаое кпје суишу на редпвнпј насуави није дпвпљнп  за оихпвп сампсуални исураживашки 
рад. 

Првенсувени циљ дпдауне насуаве је припрема ушеника за ушещће на уакмишеоима из гепграфије, кпја се се 
пдржавају сваке щкплске гпдине на нивпу седмпг и псмпг разреда. Ппред припреме за уакмишеое, са 
ушеницима се ради на пппулизацији гепграфских садржаја крпз израду разних Power point презенуација, 
исураживаоа на инуернеу сураницама  и пбјављиваоу на Facebook сураници . 

У предмеунпг насуавника је и укљушиваое дпдауне и секције у рад псуалих секција кпје су пфпрмљене, или ће 
уек биуи пфпрмљене у нареднпм перипду. Ту се првенсувенп мисли на уску сарадоу са нпвинарскпм секцијпм 
где би "млади гепграфи" ппнудили свпју ппмпћ и узели ушещће у некпј суалнпј рубрици нащег щкплскпг лисуа 
кпја би дппринпсила афирмацији гепграфије кап щкплскпг предмеуа.Такпђе је у плану ппсуављаое wеб сајуа 
наще щкпле. "Млади гепграфи узеће ушещће у уређиваоу једнпг линка са гепграфским садржајем, кпји би се 
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редпвнп ажурирап, щуп би ппвезалп рад гепграфа и инфпрмауишке секције 

- -прпщириваое и прпдубљиваое знаоа ушеника суешених у упку насуаве 

- буђеое и развијаое за нпвим инуереспваоем 

- -развијаое љубави према дпмпвини 

- -развијаое свесуи п нужнисуи защуиуе шпвекпве средине 

- -перманенунп изграђиваое и развијаое радних навика 

- -развијаое и негпваое другарсува и ппдизаое ппщуе кулууре ушеника  

- развијаое смисла за пдгпвпрнпсу у изврщаваоу пбавеза и задауака 

- развијаое свесуи за акуивнп ушесувпваое у друщувенпм живпуу 

ТЕМЕ 

1. Направимп план рада .... 

2. Гепсурауещки пплпжај Републике Србије 

3. ,,КПРИДПР 10,, - умемп ли да кприсуимп ? 

4. Балканскп пплупсурвп 

5. Геплпщка прпщлпсу (мпрфплпгија рељефа) 

6. Пспбенпсуи прирпдних целина у Србији 

7. Панпнскп мпре и Карпауска прешага - прпјекција филма 

8. Палепвулканизам на Балкану 

9. ,,Меупхијске плиувице,, 

10. Специјални резервауи прирпде у Србији ( press clipping) 

11. Термпминералне впде у Србији 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 11 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Драгана Спкплпвић и ушеници 

 

БИПЛПГИЈА - V РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дпдауне насуаве је да пмпгући пбдареним и уаленупваним ушеницима да прпщире  и прпдубе 

свпја знаоа и вещуине у складу са свпјим инуереспваоима, сппспбнпсуима и склпнпсуима, кап и да ппдсуише 

ушенике на сампсуалан рад, развпј лпгишкпг, суваралашкпг и криуишкпг мищљеоа и да дппринпсе оихпвпм 

псппспбљаваоу за даље целпживпунп пбразпваое. 

- Уппзнаваое ушеника са пснпвним меупдама прпушаваоа живпг свеуа. 
- Прпдубљаваое знаоа п пснпвним пспбинама живих бића, ћелије кап пснпвне јединице грађе и 

функције живих бића и нивпа прганизације грађе живих бића.  
- Суицаое искусуава у раду са луппм 
- Деуаљнија пбрада уеме: пснпви генеуике; функција хрпмпзпма и гена, правила наслеђиваоа, 

квалиуауивне и квануиуауивне пспбине... 
- Прпдубљиваоа знаоа у вези са анаупмијпм и физиплпгијпм људскпг уела 

ТЕМЕ 

- Ппреклп и разнпврснпсу живпг свеуа 
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- Јединсувп грађе и функције кап пснпва живпуа 
- Наслеђиваое и евплуција 
- Живпу у екпсисуему 
- Шпвек и здравље 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Марија Кпсуић, Марија Щпвић и ушеници 

 

 

БИПЛПГИЈА - VI РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дпдауне насуаве је да пмпгући пбдареним и уаленупваним ушеницима да прпщире  и прпдубе 

свпја знаоа и вещуине у складу са свпјим инуереспваоима, сппспбнпсуима и склпнпсуима, кап и да ппдсуише 

ушенике на сампсуалан рад, развпј лпгишкпг, суваралашкпг и криуишкпг мищљеоа и да дппринпсе оихпвпм 

псппспбљаваоу за даље целпживпунп пбразпваое. 

- Суицаое искусуава у раду са луппм и микрпскпппм 
- Деуаљнија пбрада уеме: пснпви генеуике; функција хрпмпзпма и гена, правила наслеђиваоа, 

квалиуауивне и квануиуауивне пспбине..., ппреклп и разнпврснпсу живпуа 
- Прпдубљиваоа знаоа у вези са анаупмијпм и физиплпгијпм људскпг уела, 

 

ТЕМЕ 

- Јединсувп грађе и функција кап пснпв живпуа  
- Живпу у екпсисуему 
- Наслеђиваое и евплуција 
- Ппреклп и разнпврснпсу живпуа 
- Шпвек и здравље 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавници- Марија Кпсуић, Марија Щпвић и ушеници 

 

 

БИПЛПГИЈА - VII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- Прпдубљиваое знаоа у вези са биплпщкпм и кулуурнпм евплуцијпм људи и развпјем евплуципних 
уеприја у вези са пвпм уемауикпм; 

- Развијаое уплеранунпг и здравпг пднпса према разлишиуим уиппвима људи, кулуурама и урадицијама. 
- Прпдубљиваое знаоа у вези са анаупмијпм и физиплпгијпм људскпг уела, кап и вежбаоа на примерима 

уесупва какви ће биуи на уакмишеоу; 
- Микрпскппираое препарауа људских и живпуиоских укива 
- Инфпрмисаое у вези са мпгућим будућим ппзивпм – рад на прпфесипналнпј пријенуацији;  
- Разумеваое узрпка и ппследица бплесуи зависнпсуи, кап и неправилне исхране и уппщуе нездравих 
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суилпва живпуа. 
- Суицаое хигијенских навика и пдгпвпрнпг пднпса према сппсувенпм и здрављу других. 

ТЕМЕ 
 
- Ппреклп и развпј људске врсуе 
- Грађа шпвешјег уела 
- Репрпдукуивнп здравље 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавници- Марија Кпсуић, Марија Щпвић и ушеници 

 

 

БИПЛПГИЈА - VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Биплпгија - Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

- Предсуављаое пснпвних меупда исураживаоа у екплпгији Развијаое уплеранунпг и здравпг пднпса према 
разлишиуим уиппвима људи, кулуурама и урадицијама. 

- Ппдсуицаое радпзналпсуи,  ппуребе за  разумеваое прирпде,  оених прпцеса и ппјава. Прпдубљиваое 
суешених знаоа п уиппвима екпсисуема, живпуним услпвима у оима, извприма загађеоа и ппследицама 
исупг на екпсисуеме. 

- Усвајаое знаоа п важнпсуи едукпваоа суанпвнищува и  спрпвпђеоа мера защуиуе Разумеваое улпге и 
знашаја лишнпг ангажпваоа у защуиуи живпуне средине. 

ТЕМЕ 
 

- Екплпгија и живпуна средина 
- Угрпжаваое и защуиуа и унапређеое екпсисуема-    живпуна средина 
- Глпбалне ппследице загађиваоа живпуне средине 
- Живпуна средина и пдрживи развпј 
- Живпуна средина, здравље и кулуура живљеоа 
 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/34 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавнци- Марија Кпсуић, Марија Щпвић  и ушеници 

 

 

ХЕМИЈА - VII-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Хемија- Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Циљ дпдауне насуаве хемије јесуе прпщириваое и прпдубљиваое знаоа ушеника кпји се у већпј мери 

инуересују за хемију и кпји су на редпвним шаспвима ппказали виспк нивп савладанпг градива, развијаое 

сппспбнпсуи и вещуина ушеника према оихпвим инуереспваоима и склпнпсуима и развијаое уакмишарскпг 

духа. 

Задаци дпдатне наставе хемије: 
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- пмпгућиуи ушеницима да разумеју нашин на кпји се хемија развијала кап наука и оенп месуп у 

савременпм живпуу, 

- пмпгућиуи ушеницима да у сампсуалним исураживашким радпвима пвладају пснпвама наушнпг 

меупда, 

- псппспбиуи ушенике да разумеју квалиуауивнп и квануиуауивнп знашеое хемијских симбпла, 

фпрмула и једнашина;  

- развијауи аналиуишкп  мищљеое, 

- развијауи експерименуалне вещуине за правилнп и безбеднп, пп себе и друге, рукпваое 

лабпраупријским прибпрпм, ппсуђем и супсуанцама,    

- суварауи сиууације у кпјима ће ушеници примеоивауи уепријскп знаое и експерименуалнп искусувп 

за рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема, 

- суварауи сиууације у кпјима ће ушеници примеоивауи знаое хемије за  

- уумашеое ппјава и прпмена у реалнпм пкружеоу; 

На пвим шаспвима ушеници ће се припремати за: 

– уакмишеое ушеника пснпвних щкпла у прганизацији Минисуарсува прпсвеуе и Српскпг хемијскпг 

друщува (щкплскп, ппщуинскп, градскп, републишкп) 

ТЕМЕ 
VII разред VIII разред 

- Хемија и оен знашај  

- Пснпвни хемијски ппјмпви 

- Сурукуура супсуанце 

- Хпмпгене смеще или расувпри 

- - Хемијске реакције и израшунаваоа на пснпву 

хемијских једнашина 

 

- Немеуали, пксиди немеуала, киселине 

- Меуали, пксиди меуала, хидрпксиди (базе) 

- Спли 

- Елекурплиуишка диспцијација киселина, 

хидрпксида (база) и спли 

- Угљпвпдпници 

- Прганска једиоеоа са кисепникпм 

- Биплпщки важна прганска једиоеоа 

- Хемија живпуне средине 

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Јелица Васић  и ушеници 

 

 

ФИЗИКА - VI-VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Физика – Дпдатна  настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Дпдатна настава  из физике прганизује се у щесупм, седмпм и псмпм разреду са пп једним шаспм недељнп. 
Прпграмски садржаји пве насуаве пбухвауају: 
 

 изабране садржаје из редпвне насуаве кпји се сада пбрађују кпмплексније (кприсуи се и 

дедукуивни присууп физишким ппјавама, раде се уежи задаци, извпде прецизнија мереоа на 

слпженијим апарауима иуд.), 

 нпве садржаје, кпји се наслаоају на прпграм редпвне насуаве, али се пднпсе на слпженије физишке 
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ппјаве или на ппјаве за кпје су ушеници ппказали ппсебан инуерес. 

Редпслед уемауских садржаја у дпдаунпј насуави прауи редпслед пдгпварајућих садржаја у редпвнпј насуави. 
Дпдауна насуава планира се и прганизује за ушенике кпји ппказују вищи суепен инуереспваоа за насуаву 
физике, а садржаје кпји се реализују крпз редпвну насуаву савлађују са лакпћпм. На шаспвима дпдауне 
насуаве ушеници имају прилику да прпщире и прпдубе свпја знаоа, псппспбе се за сампсуалан  рад, развију 
нпва инуереспваоа, суваралашкп и криуишкп мищљеое.Иденуификација ушеника за дпдауни рад зависи пд 
жеља, инуереспваоа и мпгућнпсуи ушеника али и пбјекуивне прпцене насуавника.  
- прпщириваое знаоа везаних за насуаву  физике 

- ппвезиваое насуавних садржаја из физике 

- упућиваое ушеника на щиру лиуераууру 

- ппдсуицауи и развиуи знаое и сппспбнпсуи дарпвиуих ушеника 

- псппспбљавое ушеника за примену усвпјенпг знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака и у свакпдневнпм 

живпу 

- развијаое радних навика и смисла за пдгпвпрнпсу у изврщаваоу пбавеза и задауака 

- ушещће на уакмишеое из физике 

- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима , сппспбнпсуима  и даљпј прпфесипналнпј прјенуацији 

ТЕМЕ 
VI разред VII разред VIII разред 

- Креуаое  

- Сила  

- Мереое  

- Маса и гусуина  

- Приуисак  

 

- Сила и креуаое 

- Креуаое уела ппд дејсувпм силе 

уеже.Силе уреоа 

- Равнпуежа уела 

- Механишки рад и енергија.Снага 

- Тпплпуне ппјаве 

 

- Псцилаупрнп и уаласнп креуаое 

- Свеулпсне ппјаве 

- Елекуришнп ппље  

- Елекуришна суруја 

- Магнеунп ппље  

- Елеменуи аупмске и нуклеарне 

физике 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Маријана Суеванпвић и ушеници 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК- VI-VII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Италијански језик -  Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

 
- Развијаое љубави према суранпм језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 
- Пснпвнп пписмеоаваое ушеника на уемељима прупграфских суандарда иуалијанскпг језика  
- Ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа иуалијанскпг језика; 
- Уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 

мпгућнпсуима иуалијанскпг језика; 
- Псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 

писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

- Развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 
- Развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 

изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 
- Увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 

(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг); 
- Развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа; 
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навикаваое на сампсуaлнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне);  
- Развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 

ТЕМЕ 
VI разред VII разред 

      
- Conosciamo l’ Italia – La scuola 
- Conosciamo l’ Italia – Lo sport 
- Conosciamo l’ Italia – Le regioni 
- Conosciamo l’ Italia – Il cinema 
- La  musica italiana  
- Il Carnevale   
- Le mascherine italiane 
- Conosciamo l’Italia – La famiglia 
- Conosciamo l’Italia – Il traffico 
- La stazione ferroviaria   
- Spezie e cucina mediterranea  
- La Pasqua  
- Le feste italiane 
- Il prodotto italiano  
- La civiltà romana 
 

   
- Di che segno sei 
- Facciamo le corna 
- Da grande farò il… 
- Gli scienziati italiani   
- Le feste italiane 
- San Valentino  
- Le coppie famose 
- Ascoltiamo la musica 
- Al mercato  
- I Romani 
- Dal dentista 
- Il corpo umano 
- Dopo la partita  
- Lo sport 
- Il mare  

 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/36 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Насуавник Јелена Вушкпвић  и ушеници 

 

 

ИТАЛИЈАНСКИ  ЈЕЗИК - VIII РАЗРЕД 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Италијански  језик – Дпдатна настава 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ 

Развијаое љубави према суранпм језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 
- пснпвнп пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда иуалијанскпг 

језика  

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа иуалијанскпг језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 

мпгућнпсуима иуалијанскпг ј. 

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима ое¬гп¬ве усме¬не 

и писмене уппуребе и у разли¬шиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 

сагпвпрника и шиуапца); 

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у кои¬жевнпј умеунпсуи; 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнп¬мишнп и уверљивп усменп и пис¬ме¬нп 

изражаваое, бпгаћеое решни¬ка, језишкпг и суилскпг израза; 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лп¬гишкпг и изражајнпг) и шиуа¬оа у себи 

(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг); 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме са¬мпсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа; 

навикаваое на сампсуaлнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, мес¬не);  

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 

ТЕМЕ 
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1. Израда плана  и дпгпвпр п раду 

2. Ппнављаое лексишких пбласуи-сппру,живпуиое,здрава храна 

3. Језишке дидакуишке игре у фунцији бпгаћеоа решника 

4. Израда зидних нпвина-сппру у Иуалији –ппзнауи сппруисуи 

5. Уппуреба прпщлпг времена у препришаваоу дпгађаја из прпщлпсуи 

6. Слущаое краћег дијалпга или прише-деуиосувп ппзнауих лишнпсуи 

7. Ппис пспбе из ближег пкружеоа 

8. Музика-ппзнауи иуалијански музишки суварапци (избпр из класике) 

9. Музика-ппзнауи иуалијански музишки суварапци (избпр из   савремене музике) 

10. Знашај ппезије –избпр из иуал.коиж.пп избпру 

11. Грађеое пиуаоа на пснпву даупг уексуа 

12. Израда зидних нпвина-иуалијанска ппезија 

13. Даваое и уражеое инфпрмација у ресупрану,на желез.суаници 

14. Писаое :инуервју са суаријим шланпм ппрпдице или пријауељем у вези са сећаоима на 

деуиосувп 

15. Пгласи-средсувп пглащаваоа-направи свпј пглас 

16. Живпуиое и ми-развијаое ппзиуивнпг пднпса према живпуиоама(прпблем незбринууих 

живпуиоа) 

17. Вплпнуерски рад-кпнверзација 

18. Зидне нпвине-улпга живпуиоа у свакпдневнпм живпуу 

19. Правимп сурип-крими рпман у Иуалији,ппзнауи иуалијански суварапци пвпг жанра 

20. Игра-Facciamo il detective 

21. Мпда и млади-шиуаое краћих уексупва и усменп излагаое на пснпву слике 

22. Узпри данащое пмладине- 

23. Куппвина –пбраћаое и ушуиве фпрме пбраћаоа 

24. Писмп кап пдгпвпр на пиуаое какви су данащои млади 

25. Лисуамп мпдне шаспписе 

26. Мпда и ми-зидне нпвине 

27. Уппзнајмп Перуђу-сналажеое у неппзнаупм граду 

28. Вирууела ппсеуа музеју – Перуђина-фабрика шпкпладе 

29. Еурурци суари нарпд Иуалије- кулуура и знашај  цивилизације 

30. Направи дијалпг 

31. Упис на курс језика у Иуалији-кпнверзација 

32. Писаое,пппуоаваое пбрасца за упис на курс иуалијанскпг    језика у Иуалији 

33. Уппзнајмп иуалијанске регије и оихпве дијалекуе 

34. На крају шеувпрпгпдищоег ушеоа иуалијанскпг језика-Ripasso 

ГПДИШОИ  ФПНД  ЧАСПВА 1/34 

НПСИПЦИ  АКТИВНПСТИ Марина Мпсурпвић 

 

 

7. ПРПГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ ШКПЛЕ 
 

Циљ: јашаое кулуурне и васпиуне улпге щкпле кап ценура пбразпвних и кулуурних акуивнпсуи; 

сувараое ппзиуивне аумпсфере у щкпли, прпмпвисаое ушенишких, слпбпдних акуивнпсуи. 
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Кулуурне акуивнпсуи пбухвауају: прпславу дана щкпле, ппшеука и краја щкплске гпдине и 

заврщеука пснпвнпщкплскпг пбразпваоа и васпиуаоа, прпславе щкплских и државних празника, 

приредбе, предсуаве, излпжбе, кпнцеруе, уакмишеоа и смпуре, ппсеуе усуанпвама кулууре, заједнишке 

акуивнпсуи щкпле и јединице лпкалне сампуправе и друге акуивнпсуи кпје дппринпсе прпщиреоу 

ууицаја щкпле на васпиуаое ушеника и кулуурнпм развпју пкружеоа щкпле. 

 

ВРСТА 
АКТИВНП

СТИ 
 

 
ПРПГРАМ САДРЖАЈА 

 
ПРГАНИЗАТПРИ 

 
УЧЕСНИЦИ 

Сарадоа са 
рпдиуељима 

a) Међуспбнп инфпрмисаое 
рпдиуеља, рпдиуељски сасуанци, 
индивидуални кпнуакуи, ппсеуе 
ђашким дпмпвима 
 

Насуавници 
суруш. служба 
 

Насуавници 
рпдиуељи 
ушеници 
 

b) Пбразпваое рпдиуеља за васпиуни 
рад-2 предаваоа за рпдиуеље на 
рпдиуељским сасуанцима 

Сурушна 
служба 

Пдељеоске 
суарещине 
ушеници 

c) Здравсувенпваспиуаое-предаваое-
здравсувени радник - Наркпманија и 
алкпхплизам кпд деце 
 

Насуавници 
здравсувени радник  
пдељсуарещине 
 

Пдељеоске 
суарещине 
ушеници 
 

d) Ууицајппрпдиценаваспиуаое-
предаваоепдељ. суар. 
напдељенскпмредпвнпмсасуанкууз
ппмпћпедагпга. 

Сурушна 
служба 
Дешјисавез 
 

Уш. рпдиу. 
Насуавници 
 

e) Ууицај друщувене средине: рад 
Дешјег савеза. Пбухвауа и рад 
ушеника у секцијама, 
прганизацијама на припремаоу КЈ 
прпграма и пбележаваое знашајних 
дауума из исуприје и ван ое. 
 

Сурушна 
служба 
 

Насуавници 
Ушеници 
 

f) Сарадоа са рпдиуељима у 
реализацији задауака щкпле, Избпр 
рпдиуеља у Савеу рпдиуеља 
 

Управащкпле 
Сурушна служба 
Рпдиуељи 
 

Насуавници 
ушеници 
 

g) Укљушиваое рпдиуеља у акуивнпсуи 
и рад щкпле 

ЩРП ПС 

Сарадоа са 
друщувеним 
прганизација
ма 
 

Крпз рад мнпгих секција 
наушних,кулуурних, умеунишких, 
развијауи амауеризам у щкпли и ван 
ое. Припремаое прпграма и 
свешанпсуи (ван щкпле и звушних 
емисија ппвпдпм пбележаваоа 
знашајних дауума из наще исуприје кап 
и наще суварнпсуи).  
 

Дешјисавез 
насуавници 
щк. лекар 
 
 
 
 
 
Дешји савез 

Ушеници 
насуавници 
щк. лекар 
 
 
 
 
 
V и VI 
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Предаваое на уему: “Правилна 
исхрана. Здравље и защуиуа шпвекпве 
средине” 

Сарадоа са 
радним 
прганизација
ма 
 
 
Прганизпвао
е приредбе 
за предузећа 
и усуанпве 

ПпсеуаРП, ппсеуамузеја, 
двеппсеуеумеунишкпјгалеријиуКрущевц
у 
Најмаоедвеприредбеупкпмгпдине 
Ппсеуабипскппу 
Ппсеуа ппзприщуу 

Пдељ. суарещ. 
I-VIII 
 
 
Пдељ. суарещ. 
I-VIII 
Рукпвпд. секција 

Ушеници 
 
 
 
 
Насуавници 

Сарадоа са 
друщувеним 
прганизација
ма 

Заједнишки рад щкпле и МЗ у 
пбележаваоу знашајнијих дауума из 
наще исуприје. 
Излпжба ликпвних радпва ушеника у 
пбјекуима лпкалне заједнице. 
 
Сарадоа са ПУ „Науа Вељкпвић“. КЦ,  
КПЗ 

Насуавници 
уш. прган. 
Секције 
 
 
Сви насуавници и ушеници 

Ушеници 
насуавници 
 
 
 
ушеници  и 
насуавници  

 Рад са 
ушеницима 

Свешани пријем првака 
 
 
 
 
 
 
Пбележаваое манифесуације  ДПЂИ 
МИ НА ТЕГЛУ  
 
 
 
 
 
 
Пбележаваое Свеуске акције Пшисуимп 
свеу; 
Реализација акције шищћеоа 
Пбележаваое Свеускпг дана пшуваоа 
пзпнскпг пмпуаша; 
Предаваое и презенуација п 
неппвпљнпм ууицају UV зрашеоа на 
здравље шпвека и знашају пшуваоа 
пзпнскпг пмпуаша 
 
Пбележаваое Еврппске недеље 
пдрживе мпбилнпсуи  
 
 
 
Ажурираое ппдауака на Facebook-у 
 
 

у мауишнпј щкпли –Свеулана 
Јпванпвић, а у издвпјенпм 
пдељеоу у Дедини Дијана 
Киуанпвић и у Макрещану Ана 
Милићевић 
 
 
КЦК и  ТП Крущевац 
 
 
 
 
 
 
 
Екпкппрдинаупри , насуавници, 
ушиуељи и ушеници 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врщоашки уим 
Шувари прирпде 
 
 
 
Врщоашки уим и уим за сају 
щкпле 
 

ушеници  4.  
разреда, хпр 
 
 
 
 
 
Нарпдна 
урадиција 
ушеници пд 5. дп 
8. разреда 
и задужени 
насуавници 
 
 
Насуавник 
биплпгије и 
ушеници 4. дп 8. 
разреда 
 
 
 
 
 
 
ушеници 4, 7. и 8. 
р. 
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"Сппруски пдмпр за све Вас" 
 
 
 
 
 
 
 
Свеуска акција "Пшисуимп свеу" 
 
 
 
 
 
 
Рпднп-заснпванп насиље 
(радипнице) 
 

Тим за защуиуу деце пд насиља 
Насуавници, ушиуељи,  
 
 
 
 
 
 
Шувари прирпде 
КЈД и врщоашки уим 
 
 
 
 
 
Тим за защуиуу, врщоашки уим, 
секције 

насуавници 
физишкпг 
васпиуаоа, ПС и 
ушеници  
пд I дп VIII р. 
 
 
 
Насуавник 
биплпгије,  
ПС, ушиуељи и 
ушеници  
пд I дп VIII р. 
 
 
Ушеници пд I дп 
VIII р. 

Дешја недеља 
Пбележаваое Дешје недеље  
Уппзнаваое са правима деуеуа: Буквар 
дешијих права 
 
 
 
 
Акуивнпсуи у пквиру свеускпг дана 
насуавника "Ђаци и насуавници кап 
акуивни ушесници у васпиунп-
пбразпвнпм раду"  
(превенција насиља) 
 
 
Пријем првака у Дешји савез 
 
 
Сарадоа са Дешјим савезпм у граду 
Акција "Ушипница без насилнищува"- 
Свеуски дан менуалнпг здавља 
 
 
 
Пбележаваое  - Ппкрпв Пресвеуе 
Бпгпрпдице 
 
 
 
 
 
 
"ДЕЦА ДЕЦИ" 
 
 
 
 

Ушенишки парламену, КЈД, 
Дешји савез, Тим за защуиуу 
деце 
 
 
 
 
 
Ушенишки парламену, Тим за 
защуиуу деце 
 
 
 
 
 
Дешји савез 
 
 
Дешји савез 
Ушенишки парламену, Тим за 
защуиуу деце 
 
 
 
Верпушиуељ, ушиуељи, ушеници 
и пдељ. суарещ.пд I дп VIII р. 
 
 
 
 
 
 
ЦК, ПС, рпдиуељи, улиуељи, 
ушеници, КЈД из ЩРП-а, уим за 
защуиуу деце 
 
 

Задужени 
насуавници 
(пдељ. суарещ. пд 
5-8 р. и 
ушиуељице), 
ушеници, 
рпдиуељи 
 
 шланпви УП и 
шланпви уима за 
защуиуу 
 
 
 
 
Задужени 
ушиуељи 1. р. 
 
Шланпви Дешјег 
савеза 
пдељ. суар. 
ушениципд I дп 
VIII р. 
 
Верпушиуељ, 
ушиуељи, ушеници 
и пд. суарещ.пд I 
дп VIII р. 
ЦК, ПС, 
рпдиуељи, 
ушиуељи,  
 
ушеници, КЈД из 
ЩРП-а пд пд I дп 
VIII р. 
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"ДАНАС САМ ТВПЈ СТАРИЈИ 
БРАТ/СЕСТРА" 
 
 
 
Дани суране кухиое 
 
 
 
Прпјекау "Безбеднп деуиосувп"- за 
ушенике V разреда 
 
 
 
 
 
 
Свеуски дан  защуиуе  живпуиоа 
 
 
 
Припрема и пдржаваое 
урадиципналне манифесуације:„Дани 
здраве хране“ 
 
 
 
Еврппски Дан защуиуе ургпвине 
људима (ликпвни и лиуерарни радпви 
и сају щкпле) 
 
 
 
Пбележаваое Дана Уједиоених Нација 
 
 
 
 
 
 
Акчција ,,Превенција насиља``-ФПРУМ 
ТЕАТАР 
 
 
Екп камп „Пукријмп Јасуребац“ 
 

ПП служба, пдељ. суарещ., 
ушиуељи 
 
 
 
Гепграфска секција, ушеници пд 
V дп VIII р.,  
 
 
Тим за защуиуу деце 
 
 
 
 
 
 
 
Тим за защуиуу деце 
 
 
 
Екпкппрдинаупри, ушеници 
вищих и нижих разреда, 
ушиуељи, пдељеоске 
суарещине 
 
 
Ушенишки парламену, 
врщоашки уим, Тим за защуиуу 
деце 
 
 
 
Ушенишки парламену и КЈД 
 
 
 
 
 
 
Екпкппрдинаупр, реализаупри 
кампа, 15 ушеника кпји су 
ппсуигли резулуауе на 
уакмишеоима из прирпдних 
наука 

Ушиуељи и 
насуавници пд I 
дп VIII р. 
 
 
ушеници пд V дп 
VIII р. 
 
 
Насуавник 
биплпгије, Таоа 
Супјанпвић, 
предсуавник ПУ 
Крущевац, пд. 
суарещ. иушеници 
V р. 
 
ушиуељи и 
ушеници пд I дп V 
разреда 
 
ушиуељи, 
насуавници и 
ушеници пд I дп 
VIII разреда 
 
 
Ушеници, 
насуавници, 
Гепграфска 
секција и шланпвп 
УП 
 
Шланпви УП, 
разредне 
суарещине 7. И 8. 
разреда и Ивана 
Ракић Крсуев 
 
 

Адплесценција – психишке и физишке 
прпмене за ушенике VI и VII разреда  
 
 
Даниинуеркулууралнпсуи 
 
 
 
 

Тим за защуиуу деце 
 
 
 
Тим за защуиуу деце 
Врщоашки уим и Ушенишки 
парламену 
 
 

Лекар из 
Здравсувенпг 
ценура Крущевац,  
 
Слађана 
Таирпвић,  
Мирјана 
Миленкпвић,псих
плпг,, ПС, ушеници 
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Акуивнпсуи у пквиру Свеускпг дана 
насуавника-8. нпвембра-урибина за 
прпфесипналну прјенуацију-Какп се 
ппсуаје насуавник 
 
 
Дан Кпнвенције п правима деуеуа 
Свеуски дан уплеранције (ушеници из 
псеуљивих група) 
 
 
 
 
 
Радипница "Щуа је уп щуп називамп 
рпд" 
 
Психплпщке радипнице за V и VI разред 
 
Пбележаваое Дана климауских 
прпмена; 
Предаваое на уему Ууицај пупада на 
климауске прпмене 
 

 
 
Тим за защуиуу деце 
Врщоашки уим и Ушенишки 
парламену, Дешји савез 
 
 
 
Тим за защуиуу деце 
психплпг 
 
 
 
 
 
 
Врщоашки уим, педагпг и 
психплпг 
Радна група за екплпщкп 
пбразпваое града Крущевца, 
Щкплска управа Крущевац, 
КЦК, Екпкппрдинаупри, 
насуавник хемије,  ушеници 
вищих разреда 

VI и VII р. 
 
Ивана Ракић-
Крсуев, Весна 
Мауанпвић, 
Свеулана 
Јпванпвић 
 
Мирјана 
Миленкпвић 
Пдељ. суарещ, 
педагпг, ушеници 
пд V дп VIII р., 
 
 
 
Пдељ. суарещ., 
ушеници пд I дп 
VIII р., 

Пбележаваое Свеускпг дана бпрбе 
прпуив сиде – за ушенике  7. и 8. 
разреда  
 
Акуивнпсу "Сви смп једнаки, сви се 
вплимп" – Међунарпдни дан пспба са 
хендикеппм 
 
 
 
Безбеднп кприщћеое инуернеуа и 
друщувених мрежа 
 
 
"Кпје су мпје жеље – кпја су мпја права" 
– дан људских права 
 
Фпрум предсуаве за ушенике 6. и 7.  
разреда 
 
 
 
 
Нпвпгпдищои ващар 
Нпвпгпдищоа журка 
Нпвпгпдищои маскенбал 
Карапка уакмишеое ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ 
 
 

Врщоашки уим и Ушенишки 
парламену 
 
 
Ушенишки парламену, уим за 
защуиуу деце 
 
 
 
 
Врщоашки уим, Тим за защуиуу, 
Ушенишки парламену 
 
Врщоашки уим, Дешји савез, 
Тим за защуиуу, Ушенишки 
парламену 
Тим за защуиуу 
 
 
 
 
 
Тим за защуиуу деце, КЈД, Дешји 
савез, Врщоашки уим, Ушенишки 
парламену 
 
 
 
Тим за защуиуу деце, КЈД, Дешји 

ушеници7.и 8.р. 
 
 
шланпви уима за 
защуиуу деце и 
ушенишкпг 
парламенуа 
 
 
ПУ Крущевац и 
сарадници 
 
 
Шланпви уимпва 
 
З.  Гајић, С. 
Суајкпвић, М. 
Палурпвић,  
задужени ушиуељ 
 
ушеници пд 1–8 
разреда, 
насуавници 
физишкпг, И. 
Радисављевић, Т. 
Делић, 
С.Супјанпвић, Ж. 
Алексић, С. 
Јпванпвић, В. 
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Нпвпгпдищоа предсуава 
 
 
 

савез, 
 
 

Мауанпвић, 
С. Марјанпвић, С. 
Јпванпвић, 
С.Спасић, ушеници 
пд 1–4 раз. 

Акција ппсеуа ушиуељима и 
насуавницима у пензији ппд називпм 
Ми мислимп на Вас 
 
Пбелажаваое Дана Свеупг Саве 
Прпслава Свеупг Саве   
сешеое кплаша, приредба и дпдела 
свеупсавских награда 
 
 
Предаваоа за рпдиуеље „Щуа кажем и 
какп ме разумеју“ 

Врщоашки уим, Ушенишки 
парламену 
 
 
ушиуељи и Владан Маркпвић 
 
 
 
 
Тим за защуиуу деце, педагпг и 
психплпг 

ушеници пд 1-8 
раз. 
 
 
Ушеници пд 1-4 
раз.,хпр, дра- 
мска секција, 
задужени 
насуавници 
 
ПС пд 1. дп 8. р 

Дан усуавнпсуи Републике Србије 
 
 
 
 
Предаваое из здрасувене суруке – 
пуберуеу физишке и психишке прпмене 
 
 
Наркпманија и алкпхплизам кпд деце 
"Супп алкпхплу и дрпги"  за ушенике 6., 
7. и 8. разреда 
 
 
 
 
Предаваое за ушенике „Злпуппуреба 
мпћи и кпнурпла над слабијима“ 
 
Oсмпмарупвскe  рукпувприне 
 
 
 
"Сви ми имамп предрасуде" – 
радипнице из ГВ 
 
 
 
"Сппруски пплигпни" 
 
 
 
 
 
Елекурпнскп насиље – злпуппуреба 
ФЕЈСБУКА – (предаваое за рпдиуеље и 
ушенике „Злпуппуреба друщувених 
мрежа“) 

Дешји савез, 
Весна Мауанпвић 
 
 
 
Ушенишки парламену, уим за 
защуиуу деце, Дешји савез и 
Врщоашки уим 
 
Дешји савез, уим за защуиуу 
деце 
 
 
 
 
 
Врщоашки уим 
 
 
 
Врщоашки уим 
 
 
 
Тим за защуиуу деце 
 
 
 
 
Тим за защуиуу деце 
Сппруски савез 
 
 
 
 
Тим за защуиуу деце 
 
 

А. Цвеукпвић, 
шланпви 
исупријске 
секције 
 
дпкупр из мед. 
ценура и шланпви 
УП 
 
 
дпкупр из мед. 
ценура,Александр
а Мијајлпвић, М. 
Кпсуић, 
ушеници пд 6. - 8. 
р. 
 
Клуб за младе и 
ПС 
 
 
Ушиуељи и 
ушеници пд 1. -4. 
р. 
 
ПС и ушеници 3. 
и4. р, задужени 
насуавници 
 
насуавник 
физишкпг, 
Г.Миленкпвић и 
ушеници 5.- 8. р. 
 
ПС и ушеници 1. 
дп 8. р. 
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Међунарпдни дан мауероег језика 

 
 
 
Ушенишки парламену 
насуавници српскпг језика,  
библипуекар 

 
 
ушеници пд 1. дп 
8. разреда 

Щуеунпсу суупаоа у преране сексуалне 
пднпсе – предаваое здравсувенпг 
радника (за ушенике 6. и 7. разреда) 
 
Акција "Данас сам увпј суарији брау или 
сесура" 
 
 
Дан жена  "Мпја мајка, мпј ппнпс" 
(мамине рукпувприне – излпжба) 
 
 
Свеуски дан ппезије (уакмишеое у 
рециупваоу) 
 
 
 
 
 
 
Свеуски дан защуиуе впда 
 
 
Плимпијски дан 
 
 
 
Ппклпни коигу библипуеци 
 
 
 
 
Ликпвни и лиуерарни радпви – 
уређеое панпа у щкпли 
 
 
 
Предсуављаое рпмске деце са свим 
оихпвим врлинама и пбишајима 
 
 
 
 
 
Пбележаваое Дана щкпле 
Припрема приредбе ппвпдпм Дана 
щкпле (у упку месеца са ушеницима 1-8 
разреда) 
 

Тим за защуиуу деце 
 
 
 
 
Тим за защуиуу деце, 
Врщоашки уим, 
 
 
Ушенишки парламену, КЈД 
 
 
Тим  за защуиуу пд насиља, 
насуавници српскпг језика,  
библипуекар 
 
 
 
насуавници биплпгије и 
гепграфије 
 
Врщоашки уим, Дешји савез 
 
 
библипуекар 
 
 
 
 
КЈД , Давпр Ћиркпвић 
 
 
 
 
Тим за защуиуу деце, Ушенишки 
парламену 
 
 
 
 
 
 
Зприца Гајић и Радмила 
Ппшанић, ушиуељи, Снежана 
Вујинпвић, Игпр 
Радисављевић, Таујана Делић 
 
 
Задужеоа деле предмеуни 

дпкупр из 
Здр.ценура, 
Марија Кпсуић и 
насуавник 
биплпгије,  
 
 
ПС и ушеници 6. 
и7. р. 
 
 
ПС и ушеници пд 
1. дп8. р. 
 
 
библипуекар и 
насуавници 
српскпг језика, 
ушиуељи и 
ушеници 1. дп 8. р. 
 
 
ушеници  
 
 
насуавници 
физишкпг и 
ушеници 1. и 8. р. 
ПС, насуавници 
српскпг 
 
 
ушеници и 
насуавнициц 
 
 
 
Слађа Таирпвић, 
Ивана Ракић 
Крсуев, Славица 
Спасић 
 
 
З. Гајић и Р. 
Ппшанић, хпр, 
драмска секција 
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Свешана недеља ппвпдпм Дана щкпле 
(щахпвски уурнир, ликпвни и лиуерарни 
радпви, уређеое панпа, квиз знаоа, 
свешана академија, сппруске игре, 
луукарске предсуаве..) 
 
 
 
 
 
 
 
Пбележаваое Свеускпг дана впда  
радипница 
 
Пбележаваое Свеускпг дана енергеуске 
ефикаснпсуи 
 радипница - израда предрашуна 
екпнпмизације ппурпщое сурује у 
щкпли уппуребпм щуедљивих сијалица. 
Акција –„Сау за нащу планеуу“ –
ппследоа субпуа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ликпвни и лиуерарни радпви, ппвпдпм 
Свеускпг дана щале 

 
 
Сппруске игре 

 
 

 
 
 
„Плућа мпга града“  
Уређеое щкплскпг двприщуа 
 
 
 
 
 
Квиз знаоа за  ушенике пд 5-8. разреда 
 
ПП – предсуављаое средоих щкпла 
 

насуавници и ушиуељи 
За ликпвне радпве: Давпр 
Ћиркпвић и  
За лиуерарне р 
адпве: И. Ракић Крсуев, 
Слађана Супјанпвић, Свеулана 
Јпванпвић  
 
 
 
 
 
 
Насуавници биплпгије , 
ушиуељи, рашунпвпдсувп щкпле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врщоашки уим, насуавници 
физишкпг и ушиуељи из Дедине 
и Макрещана 
Ушенишки парламену, Дешји 
савез и щумска секција 
 
 
КЈД, ПС и задужени насуавници 
 
ПС, кппрдинаупр ПП 
 
 
гепграфска секција  
 
 
 
 
 
ушиуељи, насуавници физишкпг 
и ПП служба 
 
 
ПП служба  и КЈД 
 
 
Ушенишки парламену, Дешји 
савез 
 
 
Врщоашки уим и ПС 

 
ушеници пд 1-8 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ушеници и 
насуавници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ушеници и 
насуавници 
 
 
ушеници и 
насуавници 
 
 
 
 
Кпсуић Марија, 
ушеници и 
насуавници 
 
 
ушеници и 
насуавници 
 
ушеници и 
насуавници 
 
ушеници пд 1-8 
разреда  и 
оихпви рпдиуељи 
насуавници 
физишкпг и Тим за 
ЩРП 
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Пбележаваое Дана  планеуе Земље 
Радипница  
 
 
 
Свеуски дан здравља 
Данпланеуе Земље 
 
 
 
 
Сппруски дан (укљушиваое деце са 
ппсебним ппуребама)  
 
 
 
Међунарпдни дан ппрпдице 
 
Сарадоа са МЗ и фирмама у граду 
 
Куда ппсле пснпвне щкпле 
 
 
Пбележаваое Дана бипдиверзиуеуа; 
Трибина у циљу ппвећаоа разумеваоа 
знашаја пшуваоа биплпщке 
разнпврснпсуи. Предсуављаое реуких и 
угрпжених врсуа, кап и оихпвих 
суанищуа (хербарски мауеријал, слике) 
 

 
 
ушеници и 
насуавници 
 
ушиуељи, 
насуавници и 
ушеници 
 
ушеници и 
насуавници 

Излпжба цвећа “Щуа умем пд цвећа” за 
ушенике пд 1-8 разреда  
Пбележаваое Свеускпг дана защуиуе 
живпуне средине 
 
Излпжба кућних љубимаца “Мпј 
љубимац” – излпжба ликпвних радпва 
и дефиле живпуиоа за ушенике пд 1-8 
разреда 
 
 
Шиуалашка знашка 
 
 
Акуивнпсу у пквиру пбележаваоа –
 Међунарпднпг  Дана Ппрпдице 

 КЈД и пдељ.суарещ. пд  1. – 8 
раз. 
 
 
КЈД  иразр.суарещ. пд  1. – 8 
раз. 
 
 
Снежана Вујинпвић, 
библипуекар 
Ушеници пд 1. дп 8. разреда,УП, 
пдељенске 
суарещине,дирекупрщкпле,пед
суавници Савеуа рпдиуеља 

ушеници пд 1-8 
раз. 
 
ушеници пд 1-8 
разреда  и 
оихпви рпдиуељи 
 
 
ПС 

 

8. ПРПГРАМ ШКПЛСКПГ СППРТА И СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ 

ПРПГРАМ ШКПЛСКПГ СППРТА И СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ 
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ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ ПРПГРАМА 
 

 Развијаое, пракуикпваое здравпг нашина живпуа 

 Развпј свесуи и важнпсуи сппсувенпг здравља и безбеднпсуи 

 Развијаое ппуреба и негпваоа психпфизишких сппспбнпсуи, хигијенских навика и  кплекуивнпг духа 

 Превенција прпуив насиља, алкпхплизма, наркпманије и малплеунишке деликвенције 
 

САДРЖАЈ И ППДРУЧЈЕ РАДА 
 
Сппруске дисциплине: 

 Аулеуика 

 Фудбал 

 Рукпмеу 

 Кпщарка 

 Пдбпјка 

 Пливаое 

 Супни уенис 

 Гимнасуика 

 Щах 

 Скијаое, санкаое 

 Рибплпв 

 Фплклпр 
 

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 

 Лпкална заједница 

 Савез сппрупва града Крущевца 

 Сппруски ценуар 

 Сппруски клубпви 

 Дешији диспанзер 

 Сппруски диспанзер 

 Рпдиуељи 

 Пснпвне и средое щкпле 
 

НАЧИН И ПБЛИЦИ РАДА 

 сппруска уакмишеоа 

 сппруски сусреуи 

 уурнири 

 сппруске радипнице 

 сајмпви сппруа 

 излеуи 
 

 

9. ПРПГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И 

ЗАНЕМАРИВАОА 
 

Прпграм за защуиуу деце пд дискриминације, насиља, злпсуављаоа и занемариваоа израђен је на пснпву: 

 Закпна п рауификацији Кпнвенције Уједиљених нација п правима деуеуа 

 Закпна п пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа 
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 Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу 

 Наципналнпг плана акција за децу 

 Правилникап ппсуупаоу усуанпве у слушају сумое или ууврђенпг дискриминаупрнпг ппнащаоа и 

вређаоа угледа, шасуи или дпсупјансува лишнпсуи 

 Прирушника за примену ппсебнпг прпупкпла за защуиуу деце и ушеника 

 Ппсебнпг прпупкпла за защуиуу деце пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-

васпиуним усуанпвама 

 Ппщуи прпупкпл за защуиуу деце пд злпсуављаоа и занемариваоа, www.minrzs.gov.rs 

 Ппрпдишни закпн, www.zdravlje.gov.rs 

 Закпн п спрешаваоу дискриминације пспба са инвалидиуеупм, www.minrzs.gov.rs 

 Закпн п здравсувенпј защуиуи, www.zdravlje.sr.gov.yu 
 

Насиље се дефинище кап сваки пблик једанпуу ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или навербалнпг 

ппнащаоа кпје има за ппследицу суварнп или ппуенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпсупјансува деце 

– ушеника. 

Пблици насиља: 

 Физишкп насиље  

 Психишкп насиље 

 Спцијалнп насиље 

 Сексуалнп насиље 

 Насиље злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија 

 

 

Циљ прпграма 

 

Превенција насиља, злпсуављаоа и занемариваоа један је пд приприуеуа пбразпвнп-васпиунпг рада наще 

щкпле. 

Циљ Прпграма защуиуе је сувараое климе у щкпли у кпјпј се: 

 уши, развија, негује и ппдсуише кулуура ппнащаоа и уважаваоа лишнпсуи 
 не уплерище насиље 
 не ћууи у вези са насиљем 
 развија пдгпвпрнпсу и ппсуупаое свих 
 свакп кп има сазнаоа п насиљу пбавезује се  да реагује 
 

Прпграм защуиуе урађен је на пснпву анализе суаоа безбеднпсуи щкплскпг пкружеоа и резулуауа 

исураживаоа и извещуаја Тима за защуиуу за щкплску 2017-18. У прпуеклпј щкплскпј гпдини у щкпли су 

насуављене акуивнпсуи у пквиру прпјекуа Рпднп заснпванп насиље. На скали безбеднпсуи  ушеника и 

заппслених у щкпли  наща щкпла је најбезбеднија међу испиуаним щкплама. Щкпла планира и псуварује 

сарадоу са васпиунп-пбразпвним, кулуурним, сппруским и другим инсуиууцијама и усуанпвама у свпм 

пкружеоу. Щкпла ппкреће и прикљушује се екплпщким, хуманиуарним, кулуурним и другим акцијама у 

лпкалнпј заједници. Пргани лпкалне заједнице уппзнауи су са ппуребама щкпле и пружају кпликп су у 

мпгућнпсуи ппмпћ и ппдрщку за задпвпљеое уих ппуреба. 

У прпуеклпј щкплскпј гпдини највище је билп слушаја  првпг нивпа  насиља (гураое, щууираое, удараое шврга, 

прљаое, саплиуаое). Упшенп је да ниједнпг слушаја насиља није билп  у априлу.  Щуп се уише насиља првпг 

нивпа, пдељеоске суарещине су предузеле пдгпварајуће кпраке и запаженп је да се насилни слушајеви кпд 

http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.zdravlje.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.zdravlje.sr.gov.yu/
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уих ушеника нису вище ппнављали.На пснпву свега наведенпг, Тим за защуиуу  дефинище кпнкреуне циљеве 

щкпле: 

 

 И даље насуавиуи са смаоиваоем  најшещћег  пблика насиља - физишкпг насиља  

 Ппбпљщауи праћеое ефекауа предузеуих мера у насилним сиууацијама  

 Насуавиуи успещну сарадоу са инсуиууцијама и сурушоацима за превенцију и защуиуу ушеника пд 

насиља 

 Укљушиуи већи брпј ушеника и насуавника у уимпве кпји се баве превенцијпм насиља 

 Ппвећауи безбеднпсу ушеника у кприщћеоу елекурпнских средсуава 

 Инуензивирауи мере безбеднпсуи на месуима где се најшещће дещавају насилни инциденуи (щкплскп 

двприщуе за време пдмпра и међусмене пре и ппсле щкпле); 

 Ппбпљщауи сарадоу щкпле и рпдиуеља у превенцији насиља; 

 Унапредиуи квалиуеу живпуа деце 

 Ппвећауи сапсећаое деце са пнима кпји су излпжени насиљу и сплидарнпсу међу ушеницима  

 Унапредиуи насуаву кприщћеоем разлишиуих меупда, пблика и средсуава; 

 Смаоиуи прпценау ушеника кпји не впле щкплу   

 

 

Задаци тима 

 

Задаци уима за защуиуу су да:  

 

1. Припрема Прпграм защуиуе, Плана акуивнпсуи и Плана рада Тима 

2. Инфпрмище децу и ушенике, заппслене и рпдиуеље и лпкалну заједницу п планираним акуивнпсуима 

3. Предлаже мере за превенцију и защуиуу, прганизује кпнсулуације и ушесувује у прпцени ризика и 

дпнпщеоу пдлука п ппсуупцима у слушајевима сумое или дещаваоа насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа 

4. Укљушује рпдиуеље у превенуивне и инуервенуне мере и акуивнпсуи 

5. Прауи и прпцеоује ефекуе предузеуих мера за защуиуу деце и ушеника и даје пдгпварајуће предлпге 

дирекупру 

6. Сарађује са сурушоацима из других надлежних пргана, прганизација, служби и медија ради 

свепбухвауне защуиуе деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа и прпмпције щкпле и 

ненасиља 

7. Впди и шува дпкуменуацију 

8. Извещуава сурушна уела и пргане управљаоа 

9. Израда индивидуалних планпва защуиуе ушеника и праћеое ефекауа исуих. 

 

Стручнп усавршаваое заппслених 

 

                Кпнуинуиранп сурушнп усаврщаваое заппслених у щкпли има за циљ суицаое знаоа и развијаое 

вещуиназа кпнсурукуивнп реагпваое на насиље и благпвременп упшаваое ппнащаоа кпја указују да деуе урпи 

или шини насиље. 
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АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ НПСИПЦИ 
 

 Међупредмеуне кпмпеуенције  
 

 Тещкпће у ушеоу и ппнащаоу у вруићу и щкпли – 
дисхармпнишан развпј кпд деце (за све насуавнике) 

 

 Прпјекуна насуава (уепријскп предаваое) 
 

 

 Реализација угледних шаспва према Гпд. плану рада (сарадоа, 
уимски рад у припреми шаспва, кпрелација, 
међупредмеунекпмпеуенције 

 
 

 Какп преппзнауи и усмериуи дарпвиуп деуе 

 
авгусу 

 
 
фебруар                
 
 
фебруар 

 
 

упкпм 
гпдине 

 
 
 
април 
 
 
 
 

 
 
 

 
  сви насуавници 
 
 
   сви насуавници 
 
 
Јасмина Пунпщевац 
 
 
 
предмеуни насуавници и 
насуавници разредне 
насуаве       
 
Таујана Делић 
 
 
 
 

 

Начини инфпрмисаоа 

 

П пбавезама и пдгпвпрнпсуима у пбласуи защуиуе пд насиља,кап и п мпгућнпсуима уражеоа ппдрщке и 

ппмпћи пд уима за защуиуу, ушенике ће пбавещуавауи ПС на шаспвима ПЗ, Врщоашки уим прекп щкплскпг 

сајуа, панпа, зидних нпвина; рпдиуељенарпдиуељскимсасуанцима;кппрдинаупр Тима насуавнике на НВ, прекп  

пгласне уабле, щкплскпг сајуа, панпа, зидних нпвина, а пп ппуреби сарађивауи са медијима (дирекупр). 

Ппдстицаое ученика за рад у стручним и другим прганима шкпле 

 

 Рад ушеника у Ђашкпм парламенуу, где се кпнсуанунп анализира безбеднпсна сиууација и дају 
предлпзи за ппбпљщаое безбеднпсуи 

 Рад предсуавника Ђашкпг парламенуа у сурушним прганима щкпле: прпщирени сасуав Щкплскпг 
пдбпра, Сурушни акуив за развпјнп планираое, Тим за защуиуу деце и ушеника пд насиља, 
злпсуављаоа и занемариваоа. Ушеници ће биуи у прилици да маркирају ризишне зпне унууар щкпле, 
дају свпје предлпге ради безбеднпг бправка у щкпли , кап и дефинисаоу сппсувене пдгпвпрнпсуи у 
упме. Такпђе ће ушеници биуи акуивни ушесници сампвреднпваоа щкпле у пквиру уеме безбеднпсуи у 
щкпли.   

 Врщоашка едукација 

 Врщоашки уимпви (планира се фпрмираое врщоашких уимпва пд пеупг дп псмпг разреда, оихпва 
едукација и низ акција врщоашких уимпва) 

 Шаспви грађанскпг васпиуаоа биће јпщ једна пд прилика реализације уемауских радипница на уему 
насиља и спрешаваоа насиља, кап и реагпваоа у слушају насиља. 

 Шаспви верске насуаве уакпђе предсуављају дппринпс духу јашаоа међуспбне уплеранције, ппщупваоа 
и љубави. 

 

Ппјашан васпиуни рад ради развијаоа самппдгпвпрнпг и друщувенп пдгпвпрнпг ппнащаоа ушеника 
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 Прганизпвауи акуивнпсуи (игре, радипнице, шаспви пдељенскпг суарещине, акције...) усмерене на 
сувараое и негпваое климе прихвауаоа, уплеранције, уважаваоа и емпауије. 

 Прганизпвауи акуивнпсуи (игре, радипнице, шаспви пдељенскпг суарещине, акције, рад у врщоашким 
уимпвима...) усмерене на креауивну прганизацију слпбпднпг времена и смаоеое негауивнпг ууицаја 
медија на децу - ушенике 

 Прганизпвауи акуивнпсуи (игре, радипнице, шаспви пдељенскпг суарещине, акције...) усмерене на 
пшуваое живпуне средине 

 Укљушиваое ушеника у дпнпщеое и развијаое прпграма превенције 

 Дефинисаое правила ппнащаоа и ппследица крщеоа правила 

 Укљушиуи рпдиуеље у сарадоу са Тимпм за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и 
занемариваоа : 

o гпсупваоа рпдиуеља разлишиуих занимаоа,  
o сарадое са факулуеуима (психплпгија, педагпгија...) –разлишиуа предаваоа 
o прганизација кпнцерауа и слишних манифесуација... 

 Заједнишким радпм са рпдиуељима развијауи кпд ушеника щуп већи псећај припаднпсуи щкпли 
 

Превентивне и интервентне активнпсти 

 

   С пбзирпм да је нащ ппщуи циљ унапређиваое квалиуеуа живпуа деце псуварићемп га применпм: 

 Мера превенције за сувараое безбедне средине за живпу и рад деце и 

 Мера интервенције у сиууацијама када се јавља насиље 

  

Превентивне активнпсти 

Специфишни циљеви у превенцији   

 Сувараое и негпваое климе прихвауаоа и уплеранције  
 Дпнпщеое и развијаое прпграма превенције  
 Ппвећаое псеуљивпсуи свих за преппзнаваое  насиља, злпсуављаоа и занемариваоа  
 Дефинисаое прпцедура  и ппсуупака за защуиуу пд насиља  
 Инфпрмисаое  свих п прпцедурама и ппсуупцима  
 Унапређиваое кпмпеуенција  

Прпграм и акуивнпсуи превенције пмпгућавају: 

 благпвременп упшаваое ппуенцијалнпг насиља и пуклаоаое ризика; 

 припрему за адекваунп реагпваое укпликп се насиље дпгпди; 

 свепбухвауну респцијализацију ушесника у насиљу; 

 защуиуу права и смаоеое дпдауне пауое свих кпји су укљушени у насиље 
 

Превенуивне акуивнпсуи дппринеће да деца: 

 прихвауе и науше вещуине ппуребне за бправак и живпу у кплекуиву; 

 псећају се защуићенп и сигурнп у усуанпви; 

 успещније и ефикасније уше; 

 буду пдгпвпрнија и науше да управљају сппсувеним ппнащаое у кпнфликуним 

 сиууацијама (да их избегавају или кпнсурукуивнп рещавају); 

 да управљају псећаоима кап щуп су љууоа, фрусурација, срећа и усхићеое; 
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 усппсуављају и негују пријауељсува; 

 науше да защуиуе свпја и ппщуују права других (на пример, правп на приваунпсу,слпбпду избпра и сл.); 

 разумеју и прихвауају разлике, сарађују са другима и раде уимски. 
 

Превенуивне акуивнпсуи дппринеће да пдрасли: 

 преузму пдгпвпрнпсу за сувараое и негпваое ппдсуицајнпг пкружеоа у усуанпви; 

 развијају и негују здраве суилпве кпмуникације и пднпса са другима; 

 ппщуују свпја и права других; 

 уважавају разлишиупсуи и негују кппперауивнпсу и сарадоу; 

 усвпје и примеоују пракуишна знаоа и вещуине за кпнсурукуивнп превазилажеое 

 сукпба и кризних сиууација (сапсећајна кпмуникација, ппсредпваое у кпнфликуима,кпмуникација са 
медијима и сл.); 

 упше и кпнсурукуивнп се супрпусуаве разним пблицима насиља. 
 

   Превенуивне акуивнпсуи пбухвауају: 

 суалнп сурушнп усаврщаваое; 

 разнпврсну ппнуду слпбпдних и ваннасуавних акуивнпсуи за сурукуурираоеслпбпднпг времена 
ушеника и деце; 

 дпнпщеое правила ппнащаоа и оихпву дпследну примену и реализација акуивнпсуи у пквиру 
защуиуне мреже; 

 разлишиуе прпграме ппмпћи деци и ушеницима у развијаоу живпуних вещуина или превазилажеоу 
щкплскпг неуспеха; 

 акуивнп ушещће деце/ушеника у планираоу и реализацији превенуивних акуивнпсуи; 

 сарадоу са другим инсуиууцијама  

 сарадоу са рпдиуељима и лпкалнпм заједницпм (пувпрени дан -једнпм месешнп) 

 анкеуираое рпдиуеља на крају свакпг пплугпдищуа п задпвпљсуву сарадое са щкплпм 

 акуивираое щкплскпг и рекреауивнпг сппруа (недеља щкплскпг сппруа) 

 ппкреуаое иницијауиве у лпкалнпј заједници за измене закпна или оихпвп дпследнп спрпвпђеое 
какп би се смаоили негауивни ууицаји и ризици у пкружеоу 

Активнпсти у пквиру редпвне наставе 

 Српски језик и страни језици: пбрада разлишиуих уексупва и коижевних дела предвиђених прпгрампм 

(упшаваое пднпса мпћи, сагледаваое ппследица злпуппуребе, замищљаое мпгућих другашијих исхпда 

и сл.). 

 Свет пкп нас: пднпси у ппрпдици, права и пбавезе шланпва ппрпдице, развијаое пдгпвпрнпг пднпса 

према другпвима, заједници, пкружеоу и щкплским пбавезама, ппщупваое пдраслих, прихвауаое и 

уважаваое разлишиуих кулуура, планираое сппсувенпг рада и напредпваоа, мпгући кпнсурукуивни 

нашини реагпваоа на ускраћиваоа. 

 Физишкп васпитаое и щкплски сппрт: уважаваое разлика у физишким сппспбнпсуима и изгледу, 

јашаое сампппуздаоа, развијаое уимскпг духа, развијаое сппрускпг ппнащаоа уакмишара, 

ппсмаураша/навијаша и уренера, пружаое ппдрщке саиграшима, сппрускп прихвауаое неуспеха и 

развпј сампкпнурпле, ппщупваое фер-плеј игре, преузимаое иницијауивнпсуи и пдгпвпрнпсуи, 

суицаое знаоа за преппзнаваое ризика пд сппруских ппвреда и указиваоа прве ппмпћи. 

 Грађанскп васпитаое: развијаое свесуи п себи и другима – „Ја и други“, прихвауаое каракуерисуика 

грађанскпг друщува, права и пбавеза грађана, права и пбавеза деце, развпј друщувенп-пдгпвпрнпг 

ппнащаоа, усвајаое нпрми и прихвауаое ппследица оихпвпг крщеоа, развпј свесуи п 

равнпправнпсуи, заједнищуву. 

 Верска настава: развијаое уплеранције, прихвауаое разлишиупсуи, разлишиуих вера, пбишаја и др.  
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 Гепграфија: прихвауаое и уважаваое разлишиупсуи ушеоем п разлишиуим кулуурама и пбишајима; 

развијаое сапсећаоа и бриге п другима на пснпву примера хуманиуарне ппмпћи угрпженим 

ппдрушјима; људска и маоинска права у разлишиуим државама; развијаое сппспбнпсуи правилнпг 

расуђиваоа расвеуљаваоем мпуивације и пууева ургпвине људима и децпм; уппзнаваое са пбишајима 

и разлишиуим кулуурама, развијаое ппщупваоа еунишкпг иденуиуеуа и припаднпсуи.  

 Истприја: развпј псећаоа сппсувенпг иденуиуеуа, сапсећаоа и бриге за друге анализпмисупријских 
дпгађаја, разлишиуим виђеоима исупг дпгађаја, дебаупваоем, анализираоемвпјне и диплпмауске 
вещуине...; уппзнаваое са људским правима и вреднпсуима и нашинимапсувариваоа права, анализпм 
развпја дешјих и људских права, исуприје развпја слпбпдаи права ппјединих угрпжених група; 
уппзнаваоем са знашајем наципналних исупријских сппменика и сппменика кулууре и сл. 

 Биплпгија: суицаое знаоа п психпакуивним супсуанцама кпје изазивају бплесуи зависнпсуи, оихпвим 
ууицајима на прганизам и спцијалне пднпсе ппјединца, фпрмираое и развијаое суавпва, вещуина и 
знаоа кпја ће биуи препрека негауивнпм ууицају врщоака у ппгледу кприщћеоа пвих супсуанци; 
развијаое екплпщке свесуи; изушаваое уехника указиваоа прве ппмпћи, развијаое пдгпвпрнпг 
пднпса према живпуиоама... кап и крпз реализацијуваспиуних циљева на шаспвима псуалих предмеуа 

 ТИП и инфпрматика – суицаое знаоа п безбеднпм кприщћеоу инуернеуа и других елекурпнских 
средсуава 

 

Ваннаставне активнпсти 

Предвиђене акуивнпсуи реализпваће се крпз рад ПЗ, СА (секција) и ушенишких прганизација (ДС, ђашки 

парламену, шувари прирпде, ЦК) у шијим планпвима су деуаљнп разрађени нпсипци, време, месуп, ушесници, 

кап и у плану превенуивних акуивнпсуи щкпле. 

 Пбавезнп је да сама деца/ушеници ушесувују у прпцесу и прпцедурама дпнпщеоа 
пдељеоских/групних правила. 

 Правила усуанпве дпнпсе сви. У праћеое примене укљушени су заппслени, али и ушенишки парламену 
и врщоашки уим. Пдгпвпрнпсу дирекупра усуанпве је да у слушају крщеоа правила ппкреће 
пдгпварајуће ппсуупке. 

 Пглащаваое правила (панпи, вебсају, щкплске нпвине, брпщуре, налепнице, бечеви...) ппдиже оихпву 
видљивпсу и дпсуупнпсу. 

 Правила уреба да буду применљива (префпрмулисауи их све дпк се уп не псувари). 

 Правила се мпгу меоауи накпн пдређенпг перипда примене (ппла гпдине, на крају щкплске гпдине 
или кад друга ппсуану акууелнија). 

 Ппследице крщеоа правила мпгу да се крећу пд ппзиуивних ппсуупака (ппдсећаое на усвпјена 
правила, пппмена, извиоеое, прихвауаое пдгпвпрнпсуи надпкнадпм щуеуе/ппвреде); прекп 
прихвауаоа прирпдних ппследица пп себе и друге (псећаое ппвећане пдгпвпрнпсуи, жаљеое, 
прпмена пднпса у заједници, урајне ппследице пп здравље, умаоеое лишне дпбрпбиуи, мауеријални 
губиуак); дп санкција и казни (забране, ускраћеоа, укпри, смаоеое пцене из владаоа и друге 
закпнске мере). 

 Усвпјене прпцедуре у слушају крщеоа правила имају за циљ да деца/ушеници прихвауе ппзиуивне 
пбрасце ппнащаоа, а да пдрасли развију кпнсурукуивне нашине управљаоа ппнащаоем деце и 
ушеника  

 Прпцедурама се пбезбеђује и хуман присууп у васпиуаоу, усппсуављаое сампдисциплине, пшуваое 
сампппщупваоа, јашаое ппвереоа у себе, прихвауаое пдгпвпрнпсуи за свпје ппсуупке и псећаоа, 
развијаое друщувенп пдгпвпрнпг ппнащаоа  

 Ппсуулау „свакп има правп на грещку, али и на прилику да је ппправи“ има за циљ да пмпгући 
реинуегрисаое у заједницу пних кпји греще, уз ппдрщку и пхрабриваое за ппзиуивну прпмену. 

 Правила ппнащаоа и надпкнада щуеуе/ппвреде служе превенцији насиља. Ппжељнп је псмислиуи пва 
правила и у свим сиууацијама ппвећанпг ризика. (излеуи, екскурзије, сппруске манифесуације, ппшеуак 
и крај щкплске гпдине и сл.). 

 Да би се пбезбедила пдрживпсу правила и ппдржалп преузимаое пдгпвпрнпсуи у слушају крщеоа, 
усуанпва фпрмира унууращоу защуиуну мрежу 
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 Ради щуп бпљег спрпвпђеоа превенуивних акуивнпсуи щкпла ће пбезбедиуи следеће услпве: 
o дпбрп прганизпванп и дпследнп дежурсувп заппслених; 
o адекваунп псвеуљеое у згради и двприщуу; 
o пграђенп и безбеднп двприщуе; 
o пбележаваое ризишних месуа у щкпли; 
o суалнп пбилажеое усуанпве пд суране пплицијскпг службеника. 

Приредбе и манифестације; представе 

АКТИВНПСТ        

 Приредба ппвпдпм ппласка првака у щкплу  

 Сппруски дан    

 Свешани пријем првака у ДС        

 Нпвпгпдищоа приредба        

 Нпвпгпдищои маскембал, журка     

 Свешана академија ппвпдпм пбележаваоа Св. Саве   

 Свешана приредба ппвпдпм Дана щкпле   

 Васкрщоа приредба        

 Сусреу са коижевницима      

 Приредба за забавищуе – Сусреуи ђака и забавищуанаца   

 Ушещће у свешанпсуима МЗ-а       

 Бипскпп или ппзприщуе 

 Сви заједнп – Предсуављаое рпмске деце и оихпвих пбишаја 

 Журка за крај щкплске гпдине 
 

Ппсете, излети, екскурзије, дпписиваоа 

АКТИВНПСТ        

 Ппсеуа библипуеци – ушеници пд 1. дп 4. разреда      

 Ппсеуа РП, ппщуи, прпдавници, пијаци, Дпму здравља – ушеници 3. и 4. разреда  

 Ппсеуа музеју и археплпщкпм парку     

 Ппсеуа галерији        

 Ппсеуа Герпнуплпщкпм ценуру    

 Ппсеуа Дпму „Јефимија“  

 Међупдељеоски сусреуи, излеуи и уакмишеоа  

 Ппсеуа Слпбпдищуу 

 Екскурзије пд I дп VIII раз.- развијаое другарсува, ппщупваое правила ппнащаоа и др.  

 Излеу са верпушиуељем (пбилазак манасуира у ближпј пкплини щкпле) 
Излпжбе 

АКТИВНПСТ        

 Лиуерарни и ликпвни радпви – зидне нпвине пп ПЗ  упкпм щк. гпдине 

 Излпжба „Мпја щкпла“       

 Излпжба „Дешја права“       

 Излпжба „Здрава храна“ 

 Излпжба „Тргпвина људима“           

 Излпжба „У сусреу Нпвпј гпдини“     

 Излпжба „Свеуи Сава“          

 Излпжба „Бранкп Радишевић“      

 Излпжба „Васкрщое радпсуи“      

 Излпжба „Излпжба цвећа“      

 Излпжба „Излпжба кућних љубимаца“     
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Сппртски сусрети (турнири) 

АКТИВНПСТ        

 Дан на снегу        

 Сппруски уурнири: фудбал, кпщарка, пдбпјка, рукпмеу, аулеуика  

 Фер-плеј уурнири: са насуавницима, рпдиуељима, другим щкплама (у пквиру Дана щкпле) 

 Сппруски суреуи ПЗ нижих разреда (упквируДанащкпле)      

 Сппруски суреуи ПЗ нижих разреда (у пквиру сусреуа ПЗ ппдрушних пдељеоа Дедина и Mакрещане) 

 Сарадоа са сппруским клубпвима (прпмпцијасппрускихвреднпсуи, фре-
плејигреиздравихсуилпваживпуа – сусреусаппзнауимсппруисупм)     
    

 Сппруски уурнир у щаху        
Такмишеоа 

АКТИВНПСТ        

 Ушещће на уакмишеоима пп предмеуима и разредима (вищанасуава)   

 Такмишеое из мауемауике (III и IV разред)  

 Такишеоа у рециупваоу ( пд I дпVIII разреда) 

 Сппруска уакмишеоа: фудбал, кпщарка, пдбпјка(вища насуава)  

 Щкплски и градски крпс: јесеои и прплећни 

 Щкплскп уакмишеое „Щуа знащ п сапбраћају“ 

 ФЕЩТ 

 Ушещће на уакмишеоу за најуређеније щкплскп двприщуе инајлепщицвеуниенуеријер 

 Квиз ппщуе кулууре 

 Ушещће на кпнкурсима   
Предаваоа 

АКТИВНПСТ        

 Кпнвенција п правима деуеуа – ПС (у пквиру Дешје недеље)   

 Предаваое здравсувенпг радника:  

Наркпманија и алкпхплизам кпд деце „Супп алкпхплу и дрпги“(VI,VII,VIII)              

 Предаваое на уему: Щуеунпсу суупаоа у преране сексуалне пднпсе (VI и VII разред) 

 Психплпщке радипнице: 

o Ја и други (V разред) 

o Ни оима није лакп   (VI разред)     

 Предаваое здравсувенг радника – Пуберуеу-психишкеифизишке прпмене    

 Предаваоа ПС:  

o Уважавамп друге – развијамп себе 

o Кпнсурукуивнп рещаваое сукпба 

o Какп превазићи сурес 

o Развијаое лишне кпнурпле и исурајнпсуи, супшаваоесанеуспехпм 

o Криуишки пднпс према мас-медијима 

 Радипнице на ГВ – хумани пднпс међу пплпвима 
Акције щкпле, ЛЗ и рпдитеља 

АКТИВНПСТ        

 Уређеое щкплскпг прпсупра       

 Ппремаое сппруских уерена за  изабрани сппру    

 Прпслава мале маууре  

 Хуманиуарне акције 
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Кап важан сегмену превенције је и кпнуинуирани уемауски рад пдељеоских суарещина. Важан сегмену упг 

рада предсуавља и дефинисаое правила ппнащаоа (пдељеоска и щкплска) и пбезбеђиваое механизама за 

оихпвп ппщупваое.       

Интервентне активнпсти 

 

Специфишни циљеви у интервенцији 

 Усппсуављаое сисуема ефикасне защуиуе деце у слушајевима насиља  
 Спрпвпђеое ппсуупака и прпцедура реагпваоа у сиууацијама насиља  
 Суалнп праћеое и евиденуираое  ушесуалпсуи насиља  
 Прпцеоиваое ефикаснпсуи прпграма защуиуе.  
 Ублажаваое и пуклаоаое ппследица насиља  
 Савеупдавни рад  

 

Кпраци- редпслед ппступака у интервенцији у слушајевима да се насиље или се сумоа да се насиље дещава 

између деце – ушеника: 

 Прпвераваое дпбијене инфпрмације 
 Заусуављаое дискриминаупрнпг ппнащаоа и смириваое ушесника 
 Пбавещуаваое и ппзиваое рпдиуеља 
 Прикупљаое релевануних инфпрмација и кпнсулуације 
  Предузимаое мера и акуивнпсуи 
 Праћеое ефекауа предузеуих мера и акуивнпсуи прауи усуанпва 

Ппступаое устанпве у  слушају дискриминатпрнпг ппнащаоа заппсленпг према ушеснику у пбразпваоу: 

 Сазнаое п насиљу - пукриваое  
  Заусуављаое дискриминаупрнпг ппнащаоа 
 Смириваое сиууације 
  Пбавещуаваое и ппзиваое рпдиуеља  
 Ппднпщеое пријаве дирекупру усуанпве  
 Кпнсулуације уима за защуиуу 
 Пбавещуаваое Минисуарсува – надлежне щкплске управе 
 Праћеое ефекауа предузеуих мера  

 

Сазнаое п насиљу је први кпрак у защуиуи деце.Ппажаоем или дпбијаоем инфпрмације да је насиље у упку 

свака пдрасла пспба у пбавези је да реагује уакп щуп  ће прекинууи насиље или ппзвауи ппмпћ. Неппхпднп је 

смириваое сиууације, раздвајаое ушесникау насиљу и защуиуа пд даљег ппвређиваоа. Тп је пбаавеза свих 

заппслених у щкпли. Кпраци кпји следе: 

 медицинскп и другп збриоаваое евенууалних ппвреда 

 психплпщка защуиуа ушеника кпји је бип излпжен насиљу (улпга „жруве“), кап и ушеника кпји је врщип 
насиље (улпга „насилнка“) и ушеника „ппсмаураша“ – насуавник, пдељенски суарещина, педагпг, 
психплпг у зависнпсуи пд нивпа насиља 

 кпнсулуације на нивпу щкпле и прпцена ризика за ушенике и щкплу – насуавник, пдељенски 
суарещина, педагпг, психплпг, Тим 

 пбавещуаваое рпдиуеља акп је 2. или урећи нивп насиља у пиуаоу – пдељенски суарещина 
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 евиденуираое унууар щкпле – насуавник, пдељенски суарещина, педагпг, психплпг, Тим 

 прикупљаое дпдауних пбавещуеоа међу ушеницима и насуавницима – акуивираое унууращое мреже 
защуиуе – ПС, Тим, дирекупр и сурушна служба, рпдиуељи, други предмеуни насуавници – пп ппуреби, 
врщоаци за ппдрщку 

 израда Плана защуиуе, кпји мпже да садржи мере и акуивнпсуи према ппшинипцима насиља, 
сведпцима и пнима кпји урпе насиље – Тим 

 Акуивираое сппљащое мреже защуиуе – пријава пплицији, ценуру за спцијални рад и укљушиваое 
других врсуа ппмпћи 

 Писанп пријављиваое (у рпку пд 24 сауа) 

 Ппкреуаое ппсуупака унууар усуанпве: 
o Васпиуни (према ушеницима и рпдиуељима) 
o Васпиунп дисциплниски (према ушеницима) 
o Дисциплински ппсуупак према заппсленима 

 Праћеое прпмене ппнащаоа кпд ушеника 
Тим за защуиуу деце у сарадои са заппсленима у щкпли и усуанпвама кпје су биле укљушене, прауи ефекуе 

предузеуих защуиуиних мера (фпрмулар за праћеое ефекауа инуервенција према нивпима насиља) 

Нивпи насиља и интервенција 

 

У циљу уједнашенпг инуервенисаоащкпла у сиууацијама насиља, када су акуери ушеници, пблици насиља 

разврсуани су на нивпе. Исуи пблици насиља мпгу да се ппјаве на вище нивпа, али се разликују пп 

инуензиуеуу, суепену ризика, ушесуалпсуи, ппследицама и ушесницима. 

Први ниво 

Пблици физишкпг насиља и насиља су, нарпшиуп: удараое шврга, гураое, щуипаое, гребаое, шупаое, уједаое, 

саплиуаое, щууираое, прљаое, унищуаваое сувари. 

Пблици психишкпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: пмалпважаваое, пгпвараое, вређаое, ругаое, 

називаое ппгрдним именима, пспваое, еуикеуираое, имиуираое, “прпзиваое” 

Пблици спцијалнпг насиља и злпсуављаоа су нарпшиуп: дпбациваое, ппдсмеваое, искљушиваое из групе или 

заједнишких акуивнпсуи, фавпризпваое на пснпву разлишиупсуи, щиреое гласина. 

Пблици сексуалнпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп неумеснп, са сексуалнпм ппрукпм: дпбациваое, 

пспваое, ласцивни кпменуари, щиреое приша, еуикеуираое, сексуалнп недвпсмислена гесуикулација. 

Пблици насиља и злпсуављаоа злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија и других кпмуникаципних 

прпграма су, нарпшиуп: узнемиравајуће ппзиваое, слаое узнемиравајућих ппрука СМС-пм, ММС-пм. 

На првпм нивпу акуивнпсуи предузима сампсуалнп пдељенски суарещина, насуавник, у сарадои са 

рпдиуељем, у смислу ппјашанпг васпиунпг рада са ПЗ,группм ушеника и индивидуалнп. 

Изузеунп, акп се насилнп ппнащаое ппнавља, акп васпиуни рад није бип делпувпран, акп су ппследице уеже, 

акп је у пиуаоу нсиље и злпсуављаое групе према ппјединцу или акп ушеник урпи ппнпвљенп насиље и 

злпсуављаое за сиууације првпг нивпа, щкпла инуервенище акуивнпсуима предвиђеним за други, пднпснп 

урећи нивп.  

Када је ппнащаое ушесника у пбразпваоу истпг или приближнпг узраста (дете – дете, ушеник – ушеник, 

пдрасли – пдрасли), кап и млађег према старијем, квалификује се кап први нивп. 

Васпитни рад са ушеницима: 

 Разгпвпр са ушеникпм кпји урпи насиље ради ппвећаоа сампппщупваоа, пснаживаоа за 
кпнсурукуивнп супрпсуављаое ппуенцијалнпм насиљу, уражеоа защуиуе и ппдрщке пд пдраслих и 
врщоака и праћеое прпмене у развпју ппзиуивних спцијалних пднпса 
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 Разгпвпр ПС са ппшинипцима и сведпцима п правилима ппнащаоа на шасу, п правилима ПЗ за 
превенцију насиља, уз предпшаваое ппследица, планираое ресуиууције 

 Разгпвпр са ппшинипцима насиља („жрува“ и „насилник“) и оихпвим рпдиуељима уз предпшаваое 
ппследица и преппруке за рад у ппрпдици 

 Разгпвпр са „жрувпм“ и „наслиникпм“ п оихпвпм пднпсу 

 Разгпвпр са пним кп урпи насиље п упме какп се псећа, щуа би вплеп да ппшинилац уради да ппправи 
сиууацију у оихпвим пднпсима 

 Ресуиууција  

 Рпдиуељски сасуанак п развпјним каракуерисуикама узрасуа и најшещћим пблицима исппљаваоа 
развпјних прпмена  

 Мпгућа равизија пдељенских правила, щкплских правила 
 

Други ниво 

Пблици физишкпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: щамараое, удараое, гажеое, цепаое пдела, “щууке”, 

заувараое, пљуваое, пуимаое и унищуаваое импвине, измицаое суплице, шупаое за ущи и кпсу. 

Пблици психишкпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: уцеоиваое, преуое, неправеднп кажоаваое, 

забрана кпмуницираоа, искљушиваое, манипулисаое. 

Пблици спцијалнпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: сплеукареое, ускраћиваое пажое пд суране групе 

(игнприсаое), неукљушиваое, неприхвауаое, манипулисаое, искприщћаваое. 

Пблици сексуалнпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: сексуалнп дпдириваое, ппказиваое ппрнпграфскпг 

мауеријала, ппказиваое инуимних делпва уела, свлашеое. 

Пблици насиља и злпсуављаоа злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија су, нарпшиуп: пглащаваое, 

снимаое и слаое видеп записа, злпуппуреба блпгпва, фпрума и шеупваоа, снимаое камерпм ппјединаца 

прпуив оихпве впље, снимаое камерпм насилних сцена, дисурибуираое снимака и слика. 

На другпм нивпу акуивнпсуи предузима ПС у сарадои са педагпгпм, психплпгпм, Тимпм и дирекупрпм, уз 

пбавезнп ушещће рпдиуеља у смислу ппјашанпг васпиунпг рада. Укпликп ппјашани васпиуни рад није 

делпувпран, дирекупр ппкреће васпиунп – дисциплинки ппсуупак и изрише меру, у складу са закпнпм. 

Када се узраснп старији ушесник у пбразпваоу ппнаща дискриминатпрнп према млађем лицу, квалификује 

се кап други нивп. 

Ппјашан васпитни рад са директним ушесницима у насиљу: 

 Праћеое ппнащаоа ушеника на шасу пд суране ПС и других предмеуних насуавника у дпгпвпру са 
оима 

 Праћеое пднпса ушесника у насиљу на насуави и ван насуаве уз ппмпћ дежурнпг насуавника и 
пбезбеђеоа 

 Укљушиваое ПЗ у ппдрщку да ушесници насиља ппнпвп усппсуаве другарске пднпсе (радипница, 
заједнишке акуивнпсуи и задаци, уимски рад) 

Трећи ниво 

Пблици физишкпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: ууша, дављеое, бацаое, прпузрпкпваое ппекпуина и 

других ппвреда, ускраћиваое хране и сна, излагаое ниским уемперауурама, напад пружјем. 

Пблици психишкпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: засуращиваое, уцеоиваое уз пзбиљну преуоу, 

изнуђиваое нпвца и сувари, пгранишаваое креуаоа, навпђеое на кприщћеое наркпуишких средсуава и 

психпакуивних супсуанци, укљушиваое у десурукуивне групе и прганизације. 

Пблици спцијалнпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: преуое, изплација, малуеруираое групе према 

ппјединцу или групи, прганизпваое заувпрених група (кланпва) кпје има за ппследицу ппвређиваое других. 
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Пблици сексуалнпг насиља и злпсуављаоа су, нарпшиуп: завпђеое пд суране пдраслих, ппдвпђеое, 

злпуппуреба пплпжаја, навпђеое, изнуђиваое и принуда на сексуални шин, силпваое, инцесу. 

Пблици насиља и злпсуављаоа злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија су, нарпшиуп: снимаое насилних 

сцена, дисурибуираое снимака и слика, дешја ппрнпграфија. 

Када група ушесника у пбразпваоу дискриминатпрнп ппнаща према лицу или другпј групи, квалификује се 

кап трећи нивп. 

Тещки пблици дискриминације, ууврђени закпнпм п забрани дискриминације, кап щуп су: викуимизција, 

сегрегација, гпвпр мржое, ппдсуицаое и удруживаое ради врщеоа дискриминације, физишки напад 

мпуивисан мржопм збпг наципналне припаднпсуи, вере, ппла или другпг лишнпг свпјсува и сви други пблици 

дискриминације кпји изазивају нарпшиуп уещке ппследице пп дискриминисанп лице, пднпснп групу, 

сврсуавају се у трећи нивп. 

 

Ради уједнашенпг и примеренпг ппсуупаоа, усуанпва у превенцији и инуервенцији на дискриминацију, 

насиље, злпсуављаое и занемариваое, ппщуим акупм ууврђује кап лакще ппвреде пбавеза ушеника: 

- Ппнављаое насилнпг ппнащаоа са првпг нивпа када васпиуни рад није делпувпран 

- Насилнп ппнащаое са другпг нивпа када ппјашани васпиуни рад није делпувпран 

Насилнп ппнащаое са урећег нивпа мпже да буде уреуиранп кап уежа ппвреда пбавеза и кап ппвреда забране 

ууврђене Закпнпм, у зависнпсуи пд пкплнпсуи (ппследице, инуензиуеу, ушесуалпсу, ушесници, време, месуп, 

нашин и др.), щуп прпцеоују Тим за защуиуу и дирекупр. 

На урећем нивпу акуивнпсуи предузима дирекупр са уимпм, уз пбавезнп ангажпваое рпдиуеља и надлежних 

служби. Укпликп присусувп рпдиуеља није у најбпљем инуересу ушеника дирекупр пбавещуава ценуар за 

спцијални рад, пплицију. На пвпм нивпу пбавезни су васпиуни рад, кпји је у инуензиуеуу примерен ппуребама 

ушеника кап и ппкреуаое васпиунп дисциплинскпг ппсуупка и изрицаое мере, у складу са закпнпм.  

Инфпрмације п насиљу прикупља психплпг, педагпг или шлан уима. 

Изјаву п насиљу даје дирекупр у присусуву психплпга, педагпга и рпдиуеља. 

Интензивиран и индивидуализиран рад са директним ушесницима у насиљу: 

 Свакпдневни кпнуаку са ппшинипцем насиља и увид у оегпв спцијалнп психплпщки суауус 

 Прпвера суаууса ушесника насиља  

 Склапаое дпгпвпра са ппшинипцем п прпмени ппнащаоа 

 Ппвременп сасуајаое са рпдиуељима ппшинипца ради праћеоа прпмене у оихпвпм пднпсу и увид у 
оихпв пднпс и дружеое ван щкпле 

 Ппвременп сасуајаое са рпдиуељима ушеника кпји урпи ппследице насиља ради ппвећаоа 
самппщпщупваоа, пснаживаоа за кпнсурукуивнп супрпсуављаое ппуенцијалнпм насиљу, уражеоа 
защуиуе и ппдрщке пд пдраслих и врщоака и праћеое прпмене у развпју ппзиуивних спцијалних 
пднпса, ради увида у пднпсе и дружеое ван щкпле 

 Сарадоа са Ценурпм за спцијални рад 

 Праћеое реализације плана защуиуе  

 Сарадоа са инсуиууцијама у евенууалнпм кпрекуивнпм уреуману са ушесникпм и ппрпдицпм 

 Редпвни кпнуаку ПС и психплпга са рпдиуељима ушеника укљушених у ппсебни План или прпграм 
защуиуе и превенције ппремећаја ппнащаоа 

За II иIII нивп Тим пбавещуава менупра. 

Прпмена ппнащаоа ушеника, сандуше ппвереоа, пријава рпдиуеља, друга, насуавника, мпгу ппмпћи за ранп 

преппзнаваое ризика пд насиља. 
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Заштитна мрежа 

 

Мрежа кпмуникације у слушајевима насиља 

Унутращоа защтитна мрежа: 

1. Сви заппслени пријављују насиље пдељеоскпм суарещини  

2. Сви заппслени пппуоавају евиденципне лисуе п упшенпј насилнпј сиууацији у сарадои са 

пдељеоским суарещинпм 

3. Пдељеоски старещина впди евиденцију п упме (Те лисуе пдељенски суарещина предаје Тиму); 

укпликп нема евиденуираних слушајева насиља, пдељеоски суарещина Тиму предаје ппуписану изјаву 

п упме да насиља није билп 

4. Пдељеоски старещина разгпвара са ушеницима, пбавещуава рпдиуеље (у рпку пд 3 дана), предузима 

ппјашан васпиуни надзпр. Впди евиденцију п пвим кпнуакуима и резулуауима предузеуих васпиуних 

мера и 29-пг у месецу уп предаје Тиму. 

5. Пдељеоски старещина на крају месеца сумира ппдауке, впди евиденцију п ушесуалпсуи разлишиуих 

пблика насиља, разврсуаних пп нивпима  / пппуоава евиденципну лисуу п пблицима и нивпима 

насиља и предаје је Тиму 

6. Тим  анализира дпбијене инфпрмације и предлаже даље кпраке 

7. Тим ппднпси извещуај дирекупру два пууа гпдищое 

8. Сваки наставник пп заврщеуку шаса пппуоава лисуу, фпрма дисциплинске свеске, ПС на крају недеље 

сумира резулуауе дисциплинских прпблема упкпм насуаве 

9. Пдељеоски старещина на пснпву прикупљених ппдауака (пд1-8 ) фпрмира ппруфплип за свакпг 

ушеника кпји је ушесувпвап у некпј сиууацији насиља. 

10. Пдељеоске старещине на крају месеца  предајуизвещуаје п предузеуим превенуивним акуивнпсуима 

у пквиру рада, кап и напред ппменууу дпкуменуацију,шланпвимаТима:  

o за вищу насуаву  : Марија Палурпвић 

o за нижу насуаву:Свеулана Ращкпвић 

o за ппдрушнп пдељеое у Дедини : Снежана Исајлпвић 

o за ппдрушнп пдељеое у Макрещану : Суанкп Симић 

 

Мере и акуивнпсуи предузимају се за све нивпе насиља. План защуиуе сашиоава се за кпнкреуну сиууацију 

другпг и урећег нивпа за све ушенике—ушеснике насиља. План защуиуе сашиоава Тим заједнп са ПС, 

рпдиуељем, а пп ппуреби и другим надлежним службама 

Сппљащоа защтитна мрежа 

Акп ппсупји сумоа или сазнаое на насиље, злпсуављаое и занемариваое деуеуа и ушеника у ппрпдици, 

дирекупр пбавещуава ценуар за спцијални рад и пплицију, кпји пбавещуавају рпдиуеља у складу са закпнпм. 

Укпликп се ради п дпгађају кпји захуева предузимаое непдлпжних инуервенуних мера и акуивнпсуи дирекупр 

пбавещуава рпдиуеља и у прпцес защуиуе укљушују ценуар за спцијални рад.  

Акп ппсупји сумоа да насилни дпгађај мпже да има елеменуе кривишнпг дела или прекрщаја дирекупр 

пбавещуава рпдиуеље и пплицију. 

Увек када је заппслени ппшинилац насиља, злпсуављаоа и занемариваоа према деуеуу и ушенику у усуанпви, 

дирекупр предузима мере према заппсленпм, у складу са закпнпм а према деуеуу и ушенику мере за защуиуу 

и ппдрщку (план защуиуе) на пснпву Правилника п прпупкплу. 
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Када је рпдиуељ ппшинилац насиља и злпсуављаоа према заппсленпм, усуанпва је дужна да пдмах пбавесуи 

пплицију.  

Када је ушеник ппшинилац насиља према заппсленпм, дирекупр је дужан да пбавесуи рпдиуеља, а у 

зависнпсуи пд слушаја и пплицију, пднпснп ценуар за спцијални рад да ппкрене васпиунп-дисциплински 

ппсуупак и да изрекне васпиунп-дисциплинску меру, а у складу са закпнпм. 

Укпликп ппсупји сумоа да је ппшинилац насиља, злпсуављаоа и занемариваоа уреће пдраслп лице 

(укљушујући пунплеунпг ушеника) према деуеуу или ушенику, дирекупр је пбавезан да исупвременп пбавесуи 

рпдиуеља деуеуа кпје је излпженп насиљу, злпсувљаоу и занемариваоу, надлежни ценуар за спцијални ради 

пплицију. 

Када се насиље и злпсуављаое дещава у усуанпви између пдраслих пспба (заппслени-заппслени, заппслени-

рпдиуељ, заппслени, рпдипуељ-уреће лице), дирекупр предузима мере у складу са закпнпм. 

Инсуиууције из лпкалне заједнице, кпје шине сппљащоу защуиуну мрежу, ангажпване су при реализацији 

превенуивних акуивнпсуи крпз предаваоа, за ушенике и рпдиуеље, и урибине. 

 

Сарадоа са рпдитељима и релевантним службама 

 

Са другим инсуиууцијама и лпкалнпм заједницпм, кап и надлежним прганимасарадоа је предвиђена крпз 

превенуивне и инуервенуне акуивнпсуи. 

Сарадоа са рпдиуељима је планирана кпнуинуиранп упкпм щкплске гпдине на свим нивпима 

 Пдржаваое рпдиуељских сасуанака на кпјима ће се рпдиуељи уппзнауи са шланпвима щкплскпг уима, 

планпм рада и задужеоима 

 Свакпдневна сарадоа крпз разгпвпр и ппдизаое  нивпа знаоа п насиљу и нашинима реагпваоа 

 Анкеуираое на крају свакпг пплугпдищуа п задпвпљсуву сарадое са щкплпм 

 Предаваоа и радипнице за рпдиуеље: 

 

o Рпдиуељсувп се мпже ушиуи? 

o Ууицај рпдиуеља на развијаое дешјих инуереспваоа        

o Какп уппзнауи сппспбнпсу деце и усмеравауи оихпв развпј 

o Рпд и рпдни суерепуипи 

o Мпћ и кпнурпла у ппрпдишним пднпсима 

o Елекурпнскп насиље – злпуппуреба друщувених мрежа 

o Прпзпр дешијих псећаоа - щуа се крије иза прпблемауишнпг ппнащаоа 

 

Начини праћеоа 

 

Нашини праћеоа вреднпваоа и извещуаваое пргана усуанпве п псувариваоу и ефекуима прпграма защуиуе -  

На месешнпм нивпу уим прауи ушесуалпсу инциденуних сиууација и пблике насиља пп нивпима, брпј ппвреда, 

ушесуалпсу васпиунп-дисциплинских ппсуупака, псуварене пбуке, брпј и ефекуе предузеуих акција УЗМ, 

укљушенпсу рпдиуеља, реализацију индивидуалних планпва защуиуе и ефекуе предлпжених мера. 

На пснпву месешних рекапиуулација кпји врщи ПС и Тим планираће се дпдауне акуивнпсуи, кап и мере 

усмерене на рещаваое упшенпг прпблема. 

Сасуавља извещуај 2 пута гпдищое и предаје дирекупру щкпле. 
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Где се чува дпкументација 

 

Впђеое и шуваое дпкуменуације врщи се у складу са планираним превенуивним и инуервенуним 

кауивнпсуима.  

Пдељеоске суарещине, пднпснп насуавник, бележи насиље на првпм нивпу на предвиђеним пбрасцима 

(евпиденципна лисуа) и сумира на крају месеца на ппсебним пбрасцима пп пблицима и нивпима насиља. 

Накпн сашиоаваоа извещуаја Тим их дпсуавља на шуваое Сурушнпј служби, кппрдинаупру Тимаза защуиуу 

деце пд насиља. 

Пдељеоски суарещина шува дисциплинске свеске и ппруфплија ушеника.  

Евиденција слушајева са II и III нивпа шува се у Сурушнпј службина сигурнпм месуу, уз ппщупваое принципа 

ппверљивпсуи ппдауака. 

Дирекупр пдлушује п дпзвпли присуупа дпкуменуацији и ппдацима у складу са Правилникпм п ппсуупаоу у 

усуанпви. 

10. ПРПГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ УЧЕНИКА 
 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ 
РЕД. 
БР. 

АКТИВНПСТИ БР. РАД. 
САТИ 

ВРЕМЕ УЧЕСНИЦИ 

 
1. 

 
Јесеои крпс 

 
8 

 
Пкупбар 

Ушеници I-VIII, пдељ. суар.,  насу. физ. 
васпиуаоа 

2. Ппзприщна 
предсуава 

8 Тпкпм гпдине Ушеници I-VIII, пдељ. суарещине 

3. Дан щкпле 8 Мару Ушеници I-VIII, насуавници, Кпм. 
закулуурнуделаунсу,  секције 

4. Прплећни крпс 8 Мару Ушеници I-VIII, пдељ. суар., насу. физ. 
васпиуаоа 

5. Екскурзије 10 
20-30 

пд 1. дп 4. у мају  
пд 5. дп 8. друга 
пплпви- 
на пкупбра 

Ушеници I- VIII, пдељ. суарещине 

 

11. ПРПГРАМ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Циљ: псппспбљаваое за дпнпщеое ваљаних пдлука п избпру даљег пбразпваоа и занимаоа, сппсувенпг 

развпја и будућег живпуа. 

Прпграм прпфесипналне пријенуације ушеника псувариће се пууем редпвне насуавне акуивнпсуи, крпз 

пбавезне ваннасуавне акуивнпсуи, сурушне пргане, пдељеоске заједнице,  ушенишке прганизације и крпз  

сарадоу са рпдиуељима. Пблици рада на прпфесипналнпј прјенуацији биће: разгпвпри, предаваоа за 
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ушенике и рпдиуеље, излпжбе, ппсеуе, филмпви, презенуације,  ТВ емисије, сампсуални ушенишки радпви кап 

и прпфесипналнп савеупваое ушеника. 

Ред. 
бр. 

ППДРУЧЈЕ ВАСПИТНП- 
ПБРАЗПВНПГ РАДА 

САДРЖАЈ  РАДА ПБЛИК РАДА 

 
1. 

НАСТАВА  
- редпвна 
- избпрна 

Уппзнаваое са предмеупм и разним 
занимаоима крпз насуавне садржаје 

Инфпрмације  
крпз разгпвпре 
и уексу 

 
2. 

Пснпвне ваннасуавне 
акуивнпсуи 

Пукриваое склпнпсуи и сппспбнпсуи и 
прпвераваое сппсувених мпгућнпсуи 

Уппзнаваое крпз 
правилан пднпс према 
раду. уем. разг. 

3. Радсурушнихпргана 
- Насуавнишкпвеће 
- Пдеоељска  већа 

- Сурушни акуиви 

Ууврђиваое и дпнпщеое плана рада на ПП. 
Сппспбнпсу ушеника и избпр занимаоа 
Инуереспваое уш. и избпр занимаоа. 
Ууврђиваое прпграмских садржаја кпји пружају 
најппвпљније мпгућнпсуи за псувариваое 
задауака ПП. 

 
 
Разгпвпр и  
инфпрмација 

4. 
 

Пдељеоске заједнице Прикупљаое мауеријала п занимаоима. 
ппдауака п кадрпвским ппуребама. уппзнаваое 
ушеника са свеупм рада и занимаоа, сисуемпм 
средоег васпиуаоа и пбразпваоа. 

Инфпрмације  
дискусије 
 предаваоа  
Презенуације средоих 
щкпла 

 
5. 

 
Рад са рпдиуељима 

Узајамне  размене инф. п ппнащаоу и развпју 
деце. Ппдсуицаое да се у кругу  ппрпдице 
разгпвара п занимаоима кпјима се баве 
рпдиуељи,  рпђаци, суседи... 

Разгпвпри 
Инфпрмације 
предаваоа 

 

ППСЕБНИ ПБЛИЦИ РАДА НА П.П 

Ред.  
   
бр. 

 
ВРСТА  
АКТИВНПСТИ 

 
                          САДРЖАЈ  РАДА  

 
РАЗРЕД 

 
НПСИЛАЦ ППСЛА 

1.  
 
 
 
 
 
РАЗГПВПРИ 
 
 
 
 

Щуа желим да будем кад пдрасуем 
Кпјим се занимаоем баве људи у мпм 
суседсуву 
Кпје смп занимаое уппзнали за време 
распусуа 
Кпликп занимаоа знамп 
Свакп занимаое има дпбре и лпще 
суране 
Разгпвпр п пбављенпј ппсеуи ПР 
Кпје каракуерисуике  уреба уппзнауи 
кпд свакпг занимаоа 
Какп ПЗ мпже ппмпћи шл.  ПП 
Разгпвпр п пбављенпј ппсеуи ПР 
Какве су мпгућнпсуи за заппщљаваое  
у нащпј ппщуини,  пкругу 
Разгпвпр п пбављенпј ппсеуи ПР 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VI 
VII 
VII 
VIII 
VIII 

 
 
 
 
Пдељеоске суарещине 

 
 
 

2. 
 

 
 
Предаваое за 
ушенике 

Защуп шпвек ради 
Занимаое људи и главне привредне 
гране у  крају 
Успех у ПЩ и избпр занимаоа 
Факупри кпји ууишу на избпр занимаоа 

I 
IV 
VI 
VI 

VIII 

 
 
Пдељеоске суарещине 
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Мпгућнпсуи заппщљаваоа 

 
 
 

3. 
 

 
 

 
Предаваоа за 
рпдиуеље         

Развијаое радних навика  
Ууицај рпдиуеља на развијаое дешјих 
инуереспваоа 
Какп уппзнауи сппспбнпсу деце и 
усмеравауи оихпв развпј 
Какп рпдиуељи мпгу да ппмпгну свпјпј 
деци при избпру занимаоа 
Факупри кпји ууишу на избпр занимаоа 
Ппрпдица -  важан шинилац у 
псувариваоу прпфесипналне  
пријенуације 

I 
II 
III 
IV 
 

V-VI 
VII-VIII 

Ушиуељ  
Ушиуељ  
Ушиуељ 
Ушиуељ 
 Сруушни сарадници 
 Сруушни сарадници 
 
 

 
 

4. 
 

 
Ппсеуе 

Ппсеуа ппщуи, прпдавници или пијаци 
Ппсеуа библипуеци,  дпму здравља 
Ппсеуа прпизвпдним прганизацијама 
према инуереспваоу ушеника 

I 
II 

V - VIII 

Пдељеоске суарещине 
ушеници 
инасуавници 

 
5. 

 

 
Излпжбе 

 
Лиуерарни и ликпвни радпви -  зидне 
нпвине 

I 
I - VIII 

Насуавницисрпскпгјезикаилик. 
кулууре 

 
6. 
 

Филм. дијафилм  
ТВ емисије 

Гледаое ТВ емисија из пбласуи ПП и 
избпр филма према мпгућнпсуи щкпле 

 
V - VIII 

Пдељенске суарещине 
медијауекар 

 
 
 

7 

 
 
Сампсуални  
радпви ушеника 

Мпј уауа ради (ликпвни и 
лиуерарнирад ) 
Кад пдрасуем бићу 
Гледап сам какп један мајсупр ради 
Желеп бих да будем 
Свакп занимаое има дпбре и лпще 
пспбине 
Приказиваое мпуива из ппсеуа 
усуанпвама и предузећа 
Реклисуми (пришали) п занимаоима 
(радпви) 
Защуп желим бащ уп занимаое 
(писмени сасуав) 

I 
II 
III 
IV 
V 

V -VIII 
VII 
VII 

Ушиуељи 
Ушиуељи 
Ушиуељи 
Ушиуељи 
Насуавници 
српскпгјезика 
ликпвна кулуура 

 
 

8. 
 

Прпфесипналнп 
савеупваое и 
инфпрмисаое 
ушеника 

Индивидуални разгпвпри са 
ушеницима 
Презенуације средоих щкпла 
Ващар средоих щкпла 

 
VIII 

Педагпг 
Психплпг 
Прпф. средоих щкпла 

 
9. 

Психплпщке 
радипнице 

Щуа ћу биуи кад ппрасуем из „Умећа 
пдрасуаоа“ 

IV 
 

Психплпг 
Педагпг 

12. ПРПГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

ПРПГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ ПРПГРАМА 

 
- ппдићи на вищи нивп здравсувену защуиуу ушеника 
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- суицауи знаоа, фпрмирауи суавпве и ппнащаое ушеника у вези са здрављем и здравим нашинпм 
живпуа и развпјем хуманизације пднпса међу људима 
- унапредиуи хигијенске и раднеуслпве у щкпли и елиминисауи ууицаје кпји щуеунп делују на 
здравље 
- псувариуи акуивни пднпс и узајамну сарадоу щкпле, ппрпдице и заједнице на развпју, защуиуи и 
Унапређеоу здравља ушеника 
 

САДРЖАЈ И ППДРУЧЈЕ РАДА 
 

1. Сарадоа са здравсувеним усуанпвама 
-прганизација сисуемауских прегледа 
-вакцинације 
- прганизација сисуемауских прегледа зуба 
- прганизпваое лекарских прегледа пред пдлазак на екскурзију или рекреауивну насуаву 
- редпвнп праћеое суаоа и лешеое зуба ушеника 

 
2. Реализација плана здравсувенпг васпиуаоа у щкпли 

-рад пдељенскпг суарещине на ШПС-у 
-урибине  
-предаваоа 
-манифесуације 
-израда панпа 
-сувараое щуп ппвпљнијих хигијенских услпва у щкпли и оихпвп пдржаваое у упку гпдине 

 
3. Сарадоа са рпдиуељима 

-рпдиуељски сасуанци 
-ппјединашни кпнуакуи 
- предаваоа 
 

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 
 

- Здравсувени ценуар (щкплски диспанзер) 
- Завпд за защуиуу јавнпг здравља 
- Супмауплпщка амбулануа 

 

 

 

13. ПРПГРАМ СПЦИЈАНЕ ЗАШТИТЕ 

ПРПГРАМ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ ПРПГРАМА 

 
Спрпвпдиуи спцијалну защуиуу, ппсебнп ушеника из псеуљивих спцијалних група 
 

САДРЖАЈ И ППДРУЧЈЕ РАДА 
 

- праћеое спцијалних и ппрпдишних прилика ушеника 
- предаваоа за насуавнике 
- предаваоа за рпдиуеље 
- прикупљаое хуманиуарне ппмпћи крпз дпбрпувпрне акције 
- радипнице и предаваоа за ушенике 
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- инклузивни прпграми 
 

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 
 

- Ценуар за спцијални рад 
- Клуб за младе  
- Црвени крсу 
- Удружеое грађана Romano Alav 
- Градска управа (пдсек за друщувене делаунпсуи) 

 

14. ПРПГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
Циљ: Защуиуа и унапређеое живпуне средине има за циљ суицаое знаоа п друщувеним, прирпдним, 

привредним и уехнишким ппјавама и упкпвима кпји препбражавају, пбпгаћују или угрпжавају живпуну 

средину. 

 

ПЛАН РАДА ЧУВАРА ПРИРПДЕ 
САДРЖАЈ РАДА НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 

Пбележаваое Еврппске недеље исураживаша – 
радипнице у ЦСУ 

Екпкппрдинаупри, ушеницивищихразреда, ЦСУ, Службa за 
защуиуу живпуне средине 

Свеуска акција„Пшисуимп свеу „–прикупљаое 
суарпг папира 
 

Ушеници, уим за защуиуу ушеника пд насиља, екпуим 

Пбележаваое Свеускпг дана пшуваоа пзпнскпг 
пмпуаша -предаваое Црвени меуеп аларм 
 

Екп-кппрдинаупри, ушеници вищих разреда, 

Пбележаваое Еврппске недеље пдрживе 
мпбилнпсуи - манифесуација 

Екпкппрдинаупри, ушеници вищих и нижих разреда, уим за 
мпбилнпсу, Службa за защуиуу живпуне средине 

Пбележаваое Свеускпг дана без ауупмпбила -
предаваое 

Екпуим, ушеници вищих разреда 

Екп камп „Пукријмп Јасуребац“ Екпкппрдинаупри, ушеници вищих разреда 

Акција –Защуиуа спбнпг биља у щкпли 
(пдржаваое цвећа у щкплскпм двприщуу). 
 

Екпкппрдинаупри, ушеници вищих и нижих разреда 

Даниздравехране 
 - манифесуација 

Екпкппрдинаупри, ушеници вищих и нижих разреда, 
ушиуељи, пдељеоске суарещине 

Пбележаваое Дана климауских прпмена 
–предаваое, радипнице 

Екпкппрдинаупри,насуавник хемије, ушеници вищих 
разреда, Службa за защуиуу живпуне средине 

Фармацеууски и медицински пупад 
- предаваое 

Насуавници биплпгије , ушеници 

Прганска храна. Брза храна. Адиуиви и 
вещуашки заслађиваши – презенуација 

Екпкппрдинаупри, ушеници вищих разреда, пдељеоске 
суарещине 

Пбележаваое Свеускпг дана енергеуске 
ефикаснпсуи -радипница 

Ушеници вищих разреда, ,екпкппрдинаупри, Службa за 
защуиуу живпуне средине 

Пбележаваое Свеускпг дана впда - предаваое Екпкппрдинаупри, ушеници, Службa за защуиуу живпуне 
средине 

Акција - Сау за нащу планеуу Ушеници, насуавници 

Акција шищћеоа и уређеоа щкплскпг 
двприщуа и пкружеоа щкпле 
 

Екпкппрдинаупри, пдељеоске суарещине, ушиуељи, 
ушеници, насуавници 

Пбележаваое Дана  планеуе Земље– Екпкппрдинаупри, пдељеоске суарещине, ушеници  8 
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радипница, акција „ Дрвп генерације“ 
 

разреда 

Пбележаваое Дана бипдиверзиуеуа - 
предаваое 

Екпкппрдинаупри, пдељеоске суарещине, ушиуељи, ушеници 

Пбележаваое Свеускпгдана защуиуе живпуне 
средине – Ващар цвећа 
 

Екпкппрдинаупри, пдељеоске суарещине, ушиуељи, ушеници 

Излпжба кућних љубимаца Екпкппрдинаупри, пдељеоске суарещине, ушиуељи, 
ушеници, веуеринарска суаница 

Прикупљаое ПЕТ амбалаже, папира и АЛ – 
лименки. 

Екпкппрдинаупри, пдељеоске суарещине, ушиуељи, ЈКП  

 

15. ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ЛПКАЛНПМ САМПУПРАВПМ 
 

САРАДОА СА ДРУЩТВЕНПМ СРЕДИНПМ 
НАЗИВ 

УСТАНПВЕ 
САДРЖАЈИ КПЈИ ЋЕ СЕ 

РЕАЛИЗПВАТИ 
РЕАЛИЗАТПРИ ПБЛАСТ И ПБЛИК РАДА 

1 2 3 4 

П
р

е
д

щ
кп

л
ск

а 
ус

та
н

п
ва

 „
Н

ат
а 

В
е

љ
кп

ви
ћ

“ 
 

- Сарадоа између дирекуп- ра 
(службени кпнуакуи, сасуанци, 
ппсеуе, псмищљава-ое и 
прганизација нпвих ви-дпва 
сарадое) 
- Сарадоа између сурушних  
сарадника (сасуанци, служ-бене 
преписке, прганизпва-ое и 
реализација заједниш-ких 
акуивнпсуи, ппсеуа, пр-икупљаое 
ппруфплиа) 
- Рпдиуељски сасуанци: Какп да 
припремиуе деуе за први разред; 
19 решеница кпје не смеуе 
изгпвприуи будућем прваку; 
- Сарадоа између деце 
- Преузимаое ппруфплија из 
предщкплске усуанпве п свакпм 
деуеуу п оегпвпм напредпваоу, 
развпју, ппнащаоу и предзнаоу 
- Ппсеуа щкпле, пдељеоа првпг 
разреда; 
- Реализација заједнишких 
акуивнпсуи, ппсеуа, приредби, 
излпжби и др. 

- Дирекупр пснпвне 
щкпле и дирекупр 
предщкплске усуанпве  
 
 
 
- Психплпг, педагпг из 
пснпвне щкпле и 
предщкплске усуанпве 
 
 
 
 
 
- Ушиуељи првих 
разреда и васпиуаши 
предщкплских група 
 
 
 
- Ушеници пснпвне 
щкпле и деца 
предщкплске групе 

- Планираое и прганизација 
свих акуивнпсуи, 
кпрдинација, сарадоа 
 
- Сарадоа, размена 
инфпрмација, сасуанци, 
сусреуи са децпм, 
реализација заједнишких 
акуивнпсуи, манифесуација, 
заје-днишки рпдиуељски 
сасуанци са рпдиуељима 
предщкплаца 
 
 
 
 
 

К
ул

ту
р

н
и

 
ц

е
н
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р

 
Н
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п

д
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п
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к
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-Ушещће ушеника на прпмпцијама 
коига, коижевним сусреуима, 
кпн 
церуима класишне музике, 
Песнишкпм фијакеру, Деши-јпј 
недељи, ппзприщним 

Ушиуељи,  насуавници, 
коижевници,  
 драмски умеуници , 
пперски певаши, 
фпупграфи, сликари и 
др. 

Филмска, ппзприщна и 
сценска умеунпсу, урибине, 
сајмпви, уак –мишеоа, 
кпнцеруи... 
Коижевнпсу, 
библипуекарсувп, 
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предсуавама, урибинама п 
прпблемима младих, 
нпвпгпдищопј предсуави, 
музишкпј мпзгалици, уакмишеоу 
рециуаупра, прпграмима у 
Нарпднпј библипуеци: Ђак првак, 
Негујмп српски језик, Коижевни 
ппруреу, Впдиш крпз библипуеку и 
др. 

 фпупграфија, сликарсувп, 
ппезија; 
-ушещће, ппсеуе, размене 
искусуа-ва, радипнице... 

Н
ар

п
д

н
и

 

м
уз

е
ј 

Уппзнаваое ушеника са 
исупријским, еунпграфским, и др. 
кулуурплпщким вреднпсуима; 
ппсеуа излп-жбама  и др. 
 

Кусупси, исупришари, 
умеуници и др. 

-исуприја, кулуура, умеунпсу 
и др. 
-ппсеуе излпжбама, 
манифесуаци-јама 

Зд
р

ав
ст

ве
н

и
 

ц
е

н
та

р
 

Сисуемауски преглед ушеника, 
вакцинације, супмауплпщке и др. 
услуге; урибине п здрављу 
младих, пуберуеуу, бплесуима 
зави-снпсуи, заразним бплесуи-
ма, щуеунпсуи суупаоа у преране 
сексуалне пднпсе и др. 

Лекар, медицинска 
сесура, супмауп- лпг, 
психплпг... Рпдиуељи 
наще щкпле кпји су уих 
занимаоа 

Здравље, хигијена, 
превенуива, прпфесипнална 
пријенуација, за-щуиуа 
ушеника пд насиља 

За
вп

д
 з

а 
за

щ
ти

ту
 

зд
р

ав
љ

а Здравсувенп прпсвећиваое 
ушеника и рпдиуеља, исправнпсу 
впде за пиће, урибине из пбласуи 
превен-ције здравља; пущеое, ал-
кпхплизам, наркпманија... 

Лекар, медицинска 
сесура, спцијални 
радник 

Здравље, хигијена, 
превенуива 

Гр
ад
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а 

уп
р
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а

 (
п

д
е
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о
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д
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-Ваннасуавне акуивнпсуи у 
прганизацији Градске управе; 
-Пбележаваое щкплских и других 
свешанпсуи и друге акције везане 
за щкплу и МЗ; 
-Бесплауни учбеници за 3. и 4. 
ђака у ппрпдици; ппклпн за ђаке 
прваке; 
-Награђиваое свеупсавских 
ушеника; награђиваое уше-ника и 
насуавника кпји су ппсуигли 
највеће успехе на уакмишеоима; 
-Упућиваое захуева за дп-дауну 
пбразпвну, спцијалну и 
здравсувену ппдрщку ушеницима; 
дпсуављаое извещуаја п 
реализацији акуивнпсуи, 
псуваренпсуи пшекиваних исхпда 
и вреднпваоу ефекауа; 
-Инспекцијски надзпри; 
-Реализација прпграма защ-уиуе 
живпуне средине и ек-плпщкп 
пбразпваое; 
-Пријава ушеника кпји нису 
уписани у щкплу и пних кпји не 
ппхађају насуаву; 
-Увид у кприщћеое фиску- 
луурних сала, евиденцију и 

 
Дирекупр, ушеници, 
насуавници, сурушни 
сарадници,  Пдељеое 
за друщувене 
делаунпсуи, шланпви 
месних заједница 
Бивпље, Дедина, 
Макрещане; 
 
 
Бучеуски фпнд за 
пппулаципну ппли-
уику; 
 
 
Фпнд за ппдсуицаое 
развпја младих 
уаленауа Града 
Крущевца; 
 
 
 
Инуерреспрна 
кпмисија; сурушни са-
радници, насуавници 
 
 

 
Разлишиуе пбласуи 
друщувенпг живпуа ; 
екплпгија, пппулаципна 
пплиуика; пбразпвна, 
здравсувена, спцијална 
ппдрщка, пппулаципна 
пплиуика, надзпр у рад 
щкпле; на-грађиваое 
најуспещнијих ушеника и 
насуавника и др. 
 
Сарадоа , парунерсувп, 
ушещће у разним 
манифесуацијама и акуив- 
нпсуима, дпсуављаое 
уражених ппдауака, 
инспекцијски надзпр, ппсеуе 
и др. 
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уурпщак средсуава; 
-Благпвременп дпсуављаое 
ппупуних ппдауака надлеж-ним 
службама; 
- Манифесуације: Дешија недеља, 
Пријем кпд градп-нашелника, Дан 
пслпбпђеоа Града, Крпс РТС-а, 
кпнцеру „Србија у риуму еврппе“, 
Видпвдански екп дан, шасп-ви 
рускпг језика, Недеља сппруа и 
др. 

 
 
Прпсвеуна инспекција; 
 
Служба за защуиуу 
живпуне средине; 
 
 
 
Пдељеое за 
друщувене делаунпсуи 
 
 
 
 
 
 
 
Ушеници, насуавници, 
дирекупр, сурушни 
сарадници 

Галерија, 
Ппзприщте            

Слпбпдищте 

Гледаое ппзприщних 
предсуава,прпслава Дана щкпле, 
ппсеуа излпжбама, реализација 
садржаја из ис-уприје, прирпде и 
друщува, српскпг језика и др. 

Глумци, умеуници, 
коижевници, 
насуавници, 
исупришари, 
исупришари умеунпсуи, 
кусупси 

Ппзприщна и сценска 
умеунпсу, ликпвна умеунпсу, 
ппезија, исуп-рија, 
коижевнпсу 

Клуб за младе, 
Канцеларија за 
младе и Савет 
за каријернп 

впђеое и 
саветпваое 

Прпфесипнална пријенуација и 
реални сусреуи 6 пууа гпдищое; 
Дан девпјшица; Буди му- щкп 
радипнице;Какп да кп- 
нурплищем свпј бес; уна- 
пређеое вербалних сппсп- 
бнпсуи;Креауивне радипни- 
це;Прпјекуне акуивнпсуи; 
Прпграм каријернпг впђе –оа и 
савеупваоа ушеника, радипнице 
цруаоа, вајарс-ува, калиграфије, 
гиуаре... 

 
Клуб  за младе, 
ушеници, насуавници, 
сурушни сарадници, 
људи разлиши –уих 
занимаоа, 
реализаупри радип –
ница и прпјекауа, савеу 
за каријернп впђеое и 
савеупваое 

 
Прпфесипнална 
пријенуација, пднпси међу 
пплпвима, хуманпсу, 
једнакпсу, сплидарнпсу, 
сарадоа, уимски рад, 
креауивнпсу, рпдна 
равнпправнпсу, 
кпнурплисаое бе-
са,унапређеое вербалних 
сппсп-бнпсуи; ушеое цруаоа, 
вајаоа, ка-лиграфије, гиуаре 
и др. 

Пплицијска 
управа, 

Ватрпгасна 
станица 

Предаваоа за ушенике; пп-сеуе, 
пбуке, акције, презен-уације рада, 
прпфесипнална пријенуација, 
защуиуа уше-ника пд насиља 

Ушеници, пдељеоске 
суарещине, сур-ушни 
сарадници, пплицајци, 
инспек-упри, 
ваурпгасци 

Превенција, безбеднпсу у 
сапбра-ћају, безбеднпсу у 
щкпли, ппрпди-ци, на улици; 
прпфесипнална при-
јенуација 

Сппртски савез 
Крущевац 

 

Недеља сппруа, Крпс РТС-
а,сппруски шас, квиз, презе-
нуације сппруских клубпва, 
реализација заједнишких 
садржаја, акуивнпсуи, 
манифесуација; уакмишеоа, 
сппруски пплигпни, streetfoot-ball 
и др. 

Ушеници, насуавници 
физишкпг вас-пиуаоа, 
ушиуељи, 
предсуавници Спп-
рускпг савеза, 
предсуавници сппрус-
ких клубпва, уренери... 

Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое, уакмишеое, 
уплеранција, сарадоа, 
уимски рад, ппщупваое 
правила, защуиуа ушеника пд 
насиља 



506 
 

Лпкалне 
телевизије и 

щтампани 
медији 

 

Праћеое свих важнијих де-
щаваоа у щкпли, прпмпција и 
углед щкпле; прпфесипнална 
пријенуација 

Дирекупр, насуавници, 
сурушни сара-дници, 
предсуавници медија 

Пбразпваое, васпиуаое, 
прпмпци-ја, превенуива, 
прпфесипнална 
пријенуација, углед щкпле 

Јавна 
предузећа 

Сарадоа са јавним предузећима 
на рещаваоу пиуаоа пд знашаја за 
рад и функципнисаое щкпле  

Дирекупр, насуавници, 
сурушни сара-дници, 
предсуавници јавних 
предузе-ћа 

Ппбпљщаое услпва за живпу 
и рад у щкпли, пре свега 
мауеријалних; 
прпфесипнална пријенуација 
уше-ника 

Сарадоа са 
другим 

щкплама 

Сарадоа са пснпвним щкп-лама у 
нащем Граду и Пкругу, кап и у 
Републици 
 
Сарадоа са средоим щкп-лама 

Дирекупр, сурушни 
сарадници, насуа-
вници разредне 
насуаве, српскпг је-
зика, ликпвне кулууре, 
сураних јези-ка и др. 

Ушесувпваое на 
манифесуацијам кпје 
прганизују друге щкпле, на 
оихпвим лиуерарним и 
ликпвним кпнкурсима... 
Прпфесипнална пријенуација 
уше-ника, уппзнаваое са 
пбразпвним прпфилима у 
средоим щкплама... 

Центар за 
спцијални рад 

Сарадоа у пружаоу ппмпћи и 
ппдрщке ппрпдицама и 
ушеницима кпји имају 
мауеријалних, спцијалних прп-
блема; сарадоа у защуиуи 
ушеника пд насиља (у ппрпдици, 
щкпли); сарадоа дирекупра и 
сурушних сарадника; праћеое 
ефекауа предузеуих мера: 

Дирекупр, сурушни 
сарадници, пдеље-
оске суарещине, 
сурушни сарадници 
Ценура за спцијални 
рад 

Мауеријална и спцијална 
ппдрщка ушеницима и 
оихпвим ппрпдица-ма; 
защуиуа ушеника пд насиља; 
превенција и праћеое 
ефекауа пре-дузеуих мера и 
др. 

 

16. ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ППРПДИЦПМ 
Циљ: Укљушиваое рпдиуеља у сисуемауски рад щкпле, кап и праћеое и ппдсуицаое развпја оихпве 
деце и усклађиваое педагпщкпг делпваоа.Ппдизаое на вищи нивп парунерсувп рпдиуељи – щкпла, 
кап и пружаое ппдрщке и ппмпћи рпдиуељима. 

Сарадоа ппрпдице и щкпле пдвијаће се на нивпу щкпле и пдељеоа. На нивпу щкпле пдвијаће се прекп: 

Савеуа рпдиуеља щкпле, едукације и педагпщкп - психплпщкпг прпсвећиваоа, прганизпваоем урибина и 

предаваоа (Елекурпнскп насиље, Кућни ппслпви уше децу дисциплини и сампсуалнпсуи),сарадое пууем 

рещаваоа заједнишких прпблема рпдиуеља и ушеника, ушесупваое рпдиуеља у ппбпљщаоу услпва рада 

щкпле и др. 

Неппсредна сарадоа ппрпдице и щкпле пдвијаће се прекп пдељеоскпг суарещине и прекп: 

- Савеуа рпдиуеља пдељеоа, индивидуалних разгпвпра, ппсеуе ппрпдици (ппсеуиуи све рпдиуељске дпмпве 

упкпм првих месеци щкплске гпдине -   пп ппуреби некпликп пууа у I и V разреду), припремаоа излпжби за 

рпдиуеље и др. 

РЕД 
БР. 

ППДРУЧЈЕ РАДА       ПРПГРАМСКИ САДРЖАЈИ ПРГАНИЗАТПР УЧЕСНИЦИ 

1. Прганизација 
међуспбне сарадое 
рпдиуељ и насуавника 

1.  Ппздравна реш рпдиуељима и 
ушеницима 

2.  Ппщуи преглед п реализацији 
прпграма и успеха 

Дирекупр 
Пдељенски 
суарещина 
Психплпг 

Ушеници 
Насуавници 
Педагпг 
Рпдиуељи 
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3.  Анализа реализације васпиунп-
пбразпвнпг рада. 

4.  Пбезбеђенпсу прибпрпм и 
учбеницима 

5.  Избпр председника заједнице 
рпдиуеља 

6.  Уппзнаваое са преуплаупм на 
щуампу и шланарину 

7.  Дпгпвпр п зимпваоу и леупваоу 
8.  Екскурзија ушеника 
9.  Пбилазак ђашких дпмпва 
10. Индивидуални разгпвпри са 

рпдиуељима у вези са 
дисциплинпм и успехпм ушеника 

11. Приредба за рпдиуеље 
12. Дан пувпрених врауа  

 
 

2. Предаваоа за 
рпдиуеље 

Предаваое: 
1.  Савеуи психплпга какп се 

ппнащауи са првацима 
2.  Какп ппмпћи прваку да бпље шиуа 

и пище 
3.  Какп уппзнауи дешје сппспбнпсуи и 

усмериуи оихпв развпј и Какп 
ппмпћи деуеуу да напище сасуав 

4.  Какп кпд деуеуа сувприуи унуу. 
мпуивац. за ушеое 

5.  Васпиуаое: кпмбинујуе упплину и 
кпнурплу 

6.  Защуп је нащпј деци дпсаднп у 
щкпли, несурпљива су, нервпзна и 
немају праве пријауеље? 

7.  За кпју гпдину, наща деца ће нам 
се жалиуи щуп их нисмп 
припремили за живпу 

8.  Какп уппзнауи сппспбнпсуи деце и 
усмериуи оихпв развпј 

9.  Ппмпзиуе деуеуу да ппсуане 
сампсуалнп 

10. Какп ппмпћи деуеуу у щкпли 
11.  Рпдиуељсувп се мпже ушиуи 
12. Ушим да ушим 
13. Пажоа и ушеое 
14. Какп ппмпћи деуеуу у ушеоу 
15. Куда ппсле пснпвне щкпле 

 
ПС 
ПС 

 
ПС 

 
ПС 

 
ПС 

 
 

ПС 
 
 

ПС 
ПС 
ПС 
ПС 
ПС 

 
ПС 

 
1.раз. 
1.раз. 

 
2.раз. 

 
3.раз. 

 
4. раз. 

 
 

4.раз. 
 
 

5.раз. 
6.раз. 
6.раз. 

7.и 8.раз. 
7.и 8.раз. 

 
8.раз. 

3. Ушещће рпдиуеља у 
реализацији задауака 
щкпле 

Реализација ДКР 
 
Дпвпжеое суаре харуије 
Дпнпщеое плана и прпграма 
Реализација неких шаспва 
здравсувенпг васпиуаоа 
Рещаваое прпблема укпликп насуану 
у щкпли 
 
Спцијални прпблеми ушеника 
Заједнишки сусреуи села 

Дешји Савез 
Ђашка задруга 
Нас.веће 
Здравсувени радник 
ПЗ раз. кпм. за спец 
пиуаоа 
МЗ Дедина 
Макрещ. 

Рпдиу. 
ушеника 

пд.суарещ. 
МЗ 

рпдиу 
 

Савеу рпдиу. 
насу. 

 
рпдиу. 
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17. ПРПГРАМ ИЗЛЕТА,ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРПДИ 
Циљ екскурзија: Уппзнаваое исупријских перипда, праћеое кулуурних збиваоа, уппзнаваое са живпупм и 
радпм знамениуих  људи, сазнаое п живпуиоскпм свеуу, развијаое инуереспваоа за  прпщлпсу из краја. Циљ 
пвих ппсеуа је да се ушеници уппзнају са кулуурним, прирпдним, гепграфским пбележјима пвих крајева. 
Развијауи љубав према дпмпвини, према прирпди, екплпгији и пуупваоима 
 
Екскурзија и излеу се прганизују и извпде уз преухпдну писмену сагласнпсу рпдиуеља, за 
најмаое 2/3 ушеника исупг разреда и акп су пбезбеђени пдгпварајући услпви за псувариваое циљева и 
задауака екскурзије и излеуа. 
 
Прганизпваое екскурзије и излеуа за ушенике првпг  и другпг  разреда прганизује се исупвременп и са исуим 
садржајем. 
 
Прганизпваое екскурзије и излеуа за ушенике трећег и шетвртпг разреда прганизује се исупвременп и са 
исуим садржајем. 
 
Прганизпваое екскурзије и излеуа за ушенике петпг, щестпг и седмпг разреда прганизује се исупвременп и са 
исуим садржајем. 
 
Екскурзије ће биуи изведене у складу са нпвим Правилникпм . 

 
 
Циљ наставе у прирпди: пшуваое, ппдсуицаое и унапређиваое укупнпг здравсувенпг суаоа 
ушеника, оихпвпг правилнпг психпфизишкпг и спцијалнпг развпја; сувараое пснпва за усвајаое 
акуивнпг, здравпг и креауивнпг нашина живпуа и прганизпваоа и кприщћеоа слпбпднпг времена; 
прпщириваое ппсупјећих и суицаое нпвих знаоа и искусуава п неппсреднпм прирпднпм и 
друщувенпм пкружеоу; развијаое екплпщке свесуи и ппдсуицаое ушеника на лишни и кплекуивни 
ангажман у защуиуи прирпде; спцијализација ушеника и суицаое искусуава у кплекуивнпм живпуу, уз 
развијаое уплеранције и пдгпвпрнпг пднпса према себи, другима, пкружеоу и кулуурнпм наслеђу; развијаое 
ппзиуивних пднпса према наципналним, кулуурним и есуеуским вреднпсуима. 
Щкпла планира и прганизује излеуе, екскурзије и насуаву уприрпди у складу са Упуусувпм 
Минисуарсува прпсвеуе п нашину и реализацији екскурзија ушеника. 
 
Настава у прирпди ће се прганизпвауи на предлпг пдељеоских ушиуеља, уз писмену сагласнпсу 
рпдиуеља за најмаое две урећине ушеника пдељеоа. 
 
Савеу рпдиуеља даје сагласнпсу на прпграм и прганизпваое екскурзија, излеуа и насуаве у 
прирпди и размаура извещуај п оихпвпм псувариваоу. 
 
Насуава у прирпди ппдразумева ангажпваое лекара и анимаупра. 

Насуава у прирпди ће се реализпвауи, акп се за уп суекну услпви у складу са Правилникпм, а у складу са 

мпгућнпсуима рпдиуеља. 

Аранжман пбухвауа 6 пуних пансипна – 7 дана у хпуелу. 

Извещуај п извпђеоу екскурзија, излеуа и насуаве у прирпди размаура и Насуавнишкп веће и 
Щкплски пдбпр. 

18. ПРПГРАМ РАДА ШКПЛСКЕ БИБЛИПТЕКЕ 
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ПРПГРАМ РАДА ШКПЛСКПГ БИБЛИПТЕКАРА 
 
Прпграм рада щкплских библипуека и щкплских библипуекара сасуавни је деп щкплскпг прпграма. (Садржина 
щкплскпг прпграма правнп је дефинисана Закпнпм п пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа, кап и 
Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу и Закпнпм п средоем пбразпваоу и васпиуаоу кпји су 
пбјављени у „Службенпм гласнику РС” бр. 55/2013). На пснпву щкплскпг прпграма, дпкуменуа кпји се дпнпси 
на перипд пд шеуири гпдине, дефинище се гпдищои план рада усуанпве шији је сасуавни деп и гпдищои план 
рада библипуеке, пднпснп глпбални (гпдищои) план рада щкплскпг библипуекара. 
 
 Свпј прпграм рада щкплски библипуекар у пснпвнпј щкпли је у преухпднпм перипду заснивап на Правилнику 
п прпграму рада сурушних сарадника у пснпвнпј щкпли(„Службени гласник РС – Прпсвеуни гласник” 1/94) у 
кпјем је бип дефинисан и пријенуаципни фпнд шаспва, а у средопј щкпли на пснпву Правилника п прпграму 
рада сурушних сарадника у средопј щкпли („Службени гласник РС – Прпсвеуни гласник” 1/93). Пд 2012. гпдине 
свпј прпграм рада щкплски библипуекари и у пснпвним и у средоим щкплама дпнпсе на пснпву Правилника п 
прпграму свих пблика рада сурушних сарадника („Службени гласник РС – Прпсвеуни гласник” 5/2012) кпји 
дефинище девеу пбласуи рада щкплских библипуекара. 
 
ЦИЉЕВИ 
 РАДА  
ШКПЛСКПГ БИБЛИПТЕКАРА 

 

 Сурушни сарадник – щкплски библипуекар, свпјим сурушним 

ангажпваоем, дппринпси псувариваоу и унапређиваоу пбразпвнп-

васпиунпг рада у пснпвним и средоим щкплама, реализујући прпграм 

рада прилагпђен насуавним планпвима и прпграмима. Прпграм рада 

щкплскпг библипуекара пбухвауа задауке и ппслпве из пбласуи 

пбразпваоа и васпиуаоа, кап и библипуешкп-инфпрмацијске ппслпве из 

дпмена кулуурних и умеунишких аспекауа пбразпваоа. 

Пн ппдсуише прпмпвисаое шиуаоа и сампсуалнпсу ушеника у ушеоу, даје 

свпј пун дппринпс развпју инфпрмаципне писменпсуи (медијске и 

инфпрмауишке) за ушенике и насуавнике, псуварује сарадоу и 

заједнишкп планираое акуивнпсуи насуавника, щкплскпг библипуекара и 

лпкалне сампуправе, пбезбеђује елекурпнске извпре и присууп ка оима, 

щуп пмпгућава ушеницима да пвладају вещуинама налажеоа и 

криуишкпг прпцеоиваоа дауих инфпрмација и перманенунпсу ушеоа 

упкпм шиуавпг живпуа.  
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ЗАДАЦИ Щкплски библипуекар, реализпваоем задауака и ппслпва из пбласуи 
пбразпваоа и васпиуаоа, кап и библипуешкп-инфпрмацијских из 
дпмена кулуурних акуивнпсуи щкплске библипуеке, дппринпси 
унапређиваоу свих пблика и ппдрушја рада, уакп щуп ушесувује у 
ппслпвима планираоа, прпграмираоа, прганизпваоа, унапређиваоа и 
праћеоа рада щкпле, пднпснп целпкупнпг пбразпвнпг прпцеса, кап 
шлан щкплских уимпва има задауке: 
- развијаоа и негпваоа навике шиуаоа и кприщћеоа библипуеке кпд 
ушеника и насуавника,  
- развијаоа и прпмпвисаоа правилне уппуребе свих пблика извпра 
инфпрмација,  
- сувараоа услпва за инуердисциплинарни присууп насуави и 
елекурпнскпм ушеоу,  
- мпуивисаоа за ушеое и ппдсуицаое на псппспбљаваоа за сампсуалнп 
ушеое и пбразпваое упкпм целпг живпуа,  
- сарадое са насуавницима, ушеницима и оихпвим рпдиуељима,  
- праћеоа и ппдсуицаоа развпја ушеника у индивидуалним 
сппспбнпсуима и оихпвим склпнпсуима ка инуелекууалнпм, 
емпципналнп-спцијалнпм и свакпм другпм прпфесипналнпм развпју,  
- пружаоа ппмпћи пбдареним ушеницима при налажеоу и избпру 
пдгпварајуће лиуераууре, а ппсебнп ушеницима кпји имају уещкпће у 
ушеоу и раду, али и пним ушеницима кпји живе у уежим спцијалним 
приликама, сарађујући са оихпвим рпдиуељима и релевануним 
инсуиууцијама,  
- сувараоа услпва за щуп неппсреднији и једнпсуавнији присууп 
библипуешкпм фпнду и распплпживим извприма инфпрмација, и 
развијаое индивидуалне суваралашке сппспбнпсуи и креауивнпсуи кпд 
ушеника,  
- пбезбеђиваоа присуупа прпграмима кпји раде на развијаоу 
инфпрмаципне писменпсуи, какп би се кприсници псппспбили за 
прпналажеое, анализираое, примену и саппщуаваое инфпрмација, уз 
вещуп и ефикаснп кприщћеое инфпрмаципнп-кпмуникаципних 
уехнплпгија,  
- припремаоа и реализпваоа библипуешкпг прпграма намеоенпг 
ушеницима са ппсебним ппуребама и ппсебним сппспбнпсуима,  
- впђеоа ауупмауизпванпг библипуешкпг ппслпваоа (инвенуарисаое и 
сигнираое, кауалпгизација, класификација библипуешке грађе и други 
ппслпви),  
- кприщћеое савремених пблика и меупда рада са ушеницима,  
- защуиуа и шуваое библипуешкп-медијауешке грађе и перипдишна 
ревизија фпнда.  

ПБЛАСТИ РАДА ШКПЛСКИХ БИБЛИПТЕКАРА 

1. ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ 

ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА  

 

Пбласу Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпиунпг рада  
ппдразумева рад у ппдпбласуима  

1. Планираое набавке лиуераууре и перипдишних публикација за 
ушенике, насуавнике и сурушне сараднике,  

2. Израђиваое гпдищоег, месешних и пперауивних планпва,  
3. Планираое и прпграмираое рада са ушеницима у щкплскпј 

библипуеци,  
4. Израда прпграма рада библипуешке секције,  
1. 5. Планираое развпја щкплске библипуеке и набавка 

библипуешке грађе ппуребне за реализацију насуаве и 
пбразпвнп-васпиунпг рада.  
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2. ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ 

ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА  

 

1. Ушещће у изради гпдищоег плана рада и сампвреднпваоа рада 
усуанпве,  

2. Впђеое ауупмауизпванпг библипуешкпг ппслпваоа, са увидпм у 
насуавне планпве и прпграме рада щкпле,  

3. Пдабираое и припремаое лиуераууре и друге грађе за разне 
пбразпвнп-васпиуне акуивнпсуи (уепријска и пракуишна насуава, 
дппунски и дпдауни рад, ваннасуавне акуивнпсуи ушеника и др.),  

4. Кприщћеое сазнаоа и дпсуигнућа савремене науке, наушнп 
прпверене меупде и резулуауа сппсувенпг исураживашкпг рада,  

5. Ппбпљщаое инфпрмаципне, медијске и инфпрмауишке 
писменпсуи кприсника развијаоем криуишкпг пднпса према 
разлишиуим инфпрмацијама и извприма сазнаоа и псећаја за 
есуеуске вреднпсуи.  

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

 

1. Сарадоа са насуавницима на прпмпцији шиуаоа ради 
задпвпљсува крпз све пблике пбразпвнп-васпиунпг рада,  

2. Сарадоа са насуавницима у припремаоу ушеника за сампсуалнп 
кприщћеое разних извпра инфпрмација,  

3. Прганизпваое насуавних шаспва из ппјединих предмеуа у 
щкплскпј библипуеци,  

4. Сарадоа са насуавницима пкп ууврђиваоа гпдищоег плана 
пбраде лекуире, и кприщћеоа насуавнишкп-сараднишкпг дела 
щкплске библипуеке,  

5. Кприщћеое ресурса библипуеке у прпцесу насуаве,  
6. Сисуемаускп инфпрмисаое кприсника щкплске библипуеке п 

нпвпиздауим коигама, сурушним шаспписима и другпј грађи, п 
уемауским излпжбама у вези с ппјединим издаоима, аууприма, 
акцијама и јубилејима, и усменп или писменп приказиваое 
ппјединих коига и шаспписа.  

7. Прганизпваое и пдржаваое шаспва прпјекуне насуаве 
8. Прганизпваое уакмишеоа Шиуалашка знашка и Шиуалашка 

знашкица, шаспви п писаоу дневника 
9. Ушесувпваое у кпнкурсима, смпурама и излпжбама 
10. Прганизпваое радипница ппвпдпм Дана писменпсуи, Еврппскпг 

дана језика, Дана уплеранције, Дана деце, верских и исупријских 
празника. 

11. Пбележаваое јубилеја писаца и знашајних исупријских лишнпсуи 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

 

1. Припрема (пбушава) ушеника за сампсуалнп кприщћеое 

разлишиуих извпра сазнаоа и свих врсуа инфпрмација у насуави 

и ван ое,  

2. Сисуемауски пбушава ушенике за уппуребу инфпрмаципнпг 

библипуешкпг апарауа, у складу са оихпвим сппспбнпсуима и 

инуереспваоем,  

3. Пружа ппмпћ ушеницима кпд ушеое ван щкпле и усвајаоу 

меупда сампсуалнпг рада на уексуу и другим мауеријалима,  

4. Пружа ппмпћ ушеницима у припреми и пбради задауе уеме,  

5. Уппзнаје ушенике са меупдама и уехникама наушнпг 

исураживаоа и библипграфскпг циуираоа,  

6. Ради на развијаоу ппзиуивнпг пднпса према шиуаоу и важнпсуи 

разумеваоа уексуа и упућиваоу на исураживашке меупде рада 

(уппуреба лексикпна, енциклппедија, решника и др.) и 

пмпгућаваоу преураживаоа и уппуреби свих извпра и 

псппспбљаваоу за сампсуалнп кприщћеое,  

7. Суимулище навикаваое ушеника да пажљивп кприсуе и шувају 
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библипуешку грађу, да развијају навику дплажеоа у щкплску и 

јавну библипуеку и да узимају ушещћа у оеним кулуурнп-

прпсвеуним акуивнпсуима у складу са оихпвим инуереспваоима 

и ппуребама (шаспви библипуекарсува и уппзнаваое са радпм 

щкплских секција; шиуаое, беседнищувп, суваралащувп, 

уакмишеоа, квизпви п прпшиуаним коигама, развијаое 

кпмуникације кпд ушеника и сл.),  

8. Ппдсуише ппбпљщаое инфпрмаципне, медијске и инфпрмауишке 

писменпсуи ушеника, развијаоем исураживашкпг духа и 

криуишкпг пднпса према разлишиуим инфпрмацијама и 

извприма сазнаоа и псећаја за есуеуске вреднпсуи,  

9. Ради са ушеницима у шиуапници, у радипницама за ушенике, и на 

реализацији щкплских прпјекауа (Здрав живпу, Екплпгија, 

Тплеранција, Щкпла без насиља, Дешија права и другп).  

10. Ппкреуаое библипуешке секције Клуб љубитеља коиге 

11. Ппкреуаое и писаое щкплскпг лисуа "Циц" 

12. Слущаое аудип-бајки, шиуаое бајки 

13. Прганизпваое креауивних радипница 

14. Припрема излпжби, ушещће на кпнкурсима, у смпурама и 

прпмпцијама 

15.  Прганизпваое и сарадона упкпм гпдищних акција Шиуалашка 

знашка и знашкица 

5. РАД СА РПДИТЕЉИМА, 

ПДНПСНП СТАРАТЕЉИМА  

 

1. Ушещће на рпдиуељским сасуанцима ради даваоа инфпрмација 
п шиуалашким инуереспваоима и ппуребама ушеника, ради 
развијаоа шиуалашких и других навика ушеника и фпрмираоу 
лишних и ппрпдишних библипуека,  

2. Псувариваое сарадое са рпдиуељима у вези са развијаоем 
шиуалашких навика ушеника.  

1. 3. Сарадоа са рпдиуељима у изпбру лиуераууре за ушенике 

6. РАД СА ДИРЕКТПРПМ, 

СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГПШКИМ АСИСТЕНТПМ И 

ПРАТИПЦЕМ УЧЕНИКА  

 

1. Сарадоа са сурушним већима насуавника, педагпгпм, 
психплпгпм и дирекупрпм щкпле у вези с набавкпм и 
кприщћеоем коижне и некоижне грађе, уе целпкупнпм 
прганизацијпм рада щкплске библипуеке,  

2. Инфпрмисаое сурушних већа, сурушних сарадника и дирекупра п 
набавци нпве сурушне лиуераууре за предмеуе, дидакуишкп-
меупдишке и педагпщкп-психплпщке лиуераууре,  

3. Инфпрмисаое п развпју медијске и инфпрмауишке писменпсуи, и 
упућиваое на криуишки и креауивни пднпс ушеника приликпм 
кприщћеоа извпра,  

4. Припрема заинуереспваних за реализацију 
мулуидисциплинарних прпјекауа, излпжби, креауивних 
радипница; за прганизпваое коижевних сусреуа и других 
кулуурних дпгађаја, кап и екплпщких прпјекауа и садржаја у 
кпјима се аппсурпфира бпрба прпуив свих пблика зависнпсуи,  

5. Сарадоа пкп пбезбеђиваоа коижне и некоижне грађе за 
щкплску библипуеку кпју кприсуе ушеници, насуавници и сурушни 
сарадници,  

6. Припремаое и прганизпваое кулуурних акуивнпсуи щкпле 
(коижевне урибине, сусреуи, разгпвпри, акције прикупљаоа 
коига и завишајне коижне и друге грађе, излпжбе, кпнкурси, 
пбележаваое знашајних јубилеја везаних за щкплу и прпсвеуу: 
Месец коиге, Свеуски дан коиге, Дешија недеља, Дан 
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писменпсуи, Дан мауероег језика, Јубилеј щкплских библипуека 
и щкплских библипуекара и др.),  

7. Ушещће у припремаоу прилпга и изради щкплскпг гласила и 
инуернеу презенуације щкпле.  

7. РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И 

ТИМПВИМА  

 

1. Рад у щкплским уимпвима на изради гпдищоег и развпјнпг 

плана щкпле и щкплскпг прпграма, на реализацији насуаве 

заснпване на исураживаоу - прпјекуне насуаве,  

2. Рад у сурушним уимпвима у складу са рещеоем дирекупра,  

3. Рад у сурушним уимпвима у циљу прпмпвисаоа щкпле и 

прикупљаоа средсуава за пбнпву коижнпг фпнда.  

4. Ппкреуаое инуернеу сураница кпје прпмпвищу рад библипуеке, 

фејс суране и прпфила, прпфил библипуеке на инсуаграму 

5. Прпмпција рада библипуеке на званишнпм сајуу щкпле 

8. САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНПВАМА, ПРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕОИМА И ЈЕДИНИЦПМ 

ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ  

 

1. Сарадоа са другим щкплама, щкплскпм, нарпднпм и другим 

библипуекама на уериуприји лпкалне сампуправе, управнпг 

пкруга и Републике Србије пп пиуаоу размене и 

међубиблипуешке ппзајмице,  

2. Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм пп пиуаоу прпмпције рада 

библипуеке и щкпле,  

3. Сарадоа са прпсвеуним, наушним, кулуурним и другим 

усуанпвама (нпвинскп-издавашким предузећима, радип-

уелевизијскпм ценурима, филмским и ппзприщним кућама, 

дпмпвима кулууре и кулуурнп прпсвеуним заједницама и 

прганизацијама кпје се баве радпм и слпбпдним временпм 

пмладине и другим пбразпвним усуанпвама),  

4. Ушещће у раду Друщува щкплских библипуекара Србије и других 

сурушних друщуава у лпкалнпј сампуправи и Републици Србији.  

5. Сарадоа са предщкплскпм усуанпвпм, прганизпваое шаспва за 

предщкплце 

6.Сарадоа са Нарпднпм библипуекпм 

7.Прганизпваое коижевних вешери и прпмпција коига 

8. Прганизпваое песнишких сусреуа 

9. ВПЂЕОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНП 

УСАВРШАВАОЕ  

 

1. Припремаое уемауских библипграфија и израда анпуација, 

ппписа и скупљаоа ппдауака у вези с насуавним предмеуима и 

сурушнп-меупдишким пбразпваоем и усаврщаваоем насуавника 

и сарадника, впђеое збирки и ппсебних фпндпва,  

2. Праћеое и евиденција кприщћеоа лиуераууре у щкплскпј 

библипуеци,  

3. Впђеое дпкуменуације п раду щкплске библипуеке и щкплскпг 

библипуекара - анализа и вреднпваое рада щкплске библипуеке 

у упку щкплске гпдине,  

4. Сурушнп усаврщаваое - ушещће на семинарима, савеупваоима и 

другим скуппвима на кпјима узимају ушещће и щкплски 

библипуекари.  
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19.  ПРПГРАМ ВРШОАЧКПГ ТИМА 
 

ПРПГРАМ ВРШОАЧКПГ ТИМА 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ ПРПГРАМА 

Циљ рада Врщоашкпг уима је акуивнп ушещће ушеника у акуивнпсуима, радипницама, задацима 
крпз кпје суишу знаоа, искусува и вещуине неппхпдне за иницираое и акуивнп ушещће у смаоеоу 
насиља у щкпли. Крпз ушещће у уиму, ушеници су мпуивисани да се баве гпрућим пиуаоем - насиљем у 
щкпли. Дугпрпшнп, кпрису је вищесурука јер ушеник псећа да је важна и кприсна карика заједнице, да 
свпјим залагеоем меоа сувари на бпље, дппринпси кплекуиву, слпбпднп и креауивнп се развија. 
 
Задатак Врщоашкпг уима је да се крпз низ акуивнпсуи упкпм щкплске гпдине залаже за 
прпмпцију, вреднпваое и усвајаое живпуних вреднпсуи – другарсува, ппжрувпваоа, уплеранције, 
ненасилних пблика кпмуникације, хуманпсуи. 
 

САДРЖАЈ И ППДРУЧЈЕ РАДА 

- Фпрмираое Тима 

- Израда плана и прпграма 

- Дпнпщеое правила ппнащаоа на нивпу щкпле 

- Ажурираое ппдауака на Facebook-у 

- Свеуска акција "Пшисуимп свеу" 

- "Деца-деци“ - прикупљаое ппмпћи за ушенике из псеуљивих група 

- Еврппски дан защуиуе пд ургпвине људима  

- Излпжбе лик. и лиуер.радпва на уему Превенција ургпвине децпм 

- Међунарпдни дан уплеранције 

- Дани инуеркулууралнпсуи 

- Пбележаваое Свеускпг дана бпрбе прпуив сиде 

- Дан људских права 

- Нпвпгпдищои ващар, нпвпгпдищоа журка 

- Прављеое нпвпгпдищоих шесуиуки 

- Наркпманија и алкпхплизам кпд деце  

- "Супп алкпхплу и дрпги" - предаваое 

- Акција „Данас сам увпј суарији брау/сесура“ 

- Псмпмарупвске рукпувприне 

- Плимпијски дан (афирмација фер-плеја у игри) 

- Ликпвни радпви ппвпдпм Дана щкпле 

- Свеуски дан здравља 

- Дан девпјшица 

- Куда ппсле пснпвне щкпле 

- Вреднпваое акуивнпсуи Врщоашкпг уима и ппднпщеое извещуаја 

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 
 
Шланпви ВТ, Ушеници пд 1. дп 8. разреда, Тим за защуиуу деце пд насиља, Пдељеоске суарещине, Дешји 
савез, Ушенишки парламену 
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20. ПРПГРАМ ТИМА ЗА ШКПЛСКИ САЈТ 
 
 

ПРПГРАМ ТИМА ЗА ШКПЛСКИ САЈТ 
ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ ПРПГРАМА 

Циљ: презенуација щкпле на глпбалнпј мрежи, бпља сарадоа са рпдиуељима и ушеницима, дпсуупнпсу и 
размена ппдауака и инфпрмација, уппзнаваое щире јавнпсуи п раду щкпле, успесима, резулуауима и 
ппсуигнућима, пппуларизацији щкпле кап васпиунп-пбразпвне инсуиууције биуне за щиру друщувену 
заједницу.  
 
Задауак щкплскпг сајуа јесуе да буде у функцији ушеника, оихпвих рпдиуеља и насуавника. 
 

САДРЖАЈ И ППДРУЧЈЕ РАДА 

- Фпрмираое Тима 

- Израда плана и прпграма 

- Дпнпщеое плана уехнишкпг пдржаваоа сајуа 

- Ажурираое ппдауака на Facebook-у и Инсуаграму 

- Праћеое акуивнпсуи кпје је планирап Тим за КЈД и редпвнп пбјављиваое садржаја на сају щкпле 

- Ажурираое правилника и щкплских дпкуменауа 

- Вреднпваое акуивнпсуи Тима за сају и ппднпщеое извещуаја 

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 
 
Шланпви уима за щкплски сају 
 

 
 

21. ИПП 
Ушеници кпјима је услед спцијалне ускраћенпсуи, смеуои у развпју, инвалидиуеуа, уещкпћа у 
ушеоу, ризика пд ранпг напущуаоа щкплпваоа ппуребна дпдауна ппдрщка у пбразпваоу и 
васпиуаоу, щкпла пбезбеђује пуклаоаое физишких и кпмуникацијских препрека, прилагпђаваое 
нашина псувариваоа щкплскпг прпграма и израду, дпнпщеое и псувариваое индивидуалнпг 
пбразпвнпг плана. 
 
Акуивнпсуи у пквиру прпграма ппдрщке ушеницима су: 
 
- евиденуираое ушеника 
- уппзнаваое са прпцедурпм у изради ИПП-а 
- прикупљаое сагласнпсуи рпдиуеља за израду ИПП-а 
- ппсмаураое, праћеое и евиденуираое ушеника првпг разреда и израда ИПП-а пп ппуреби 
- прпцена предмеуних насуавника и рпдиуеља за израду ИПП-а за уаленупване ушенике 
- рад са децпм пп индивидуализпванпм прпгрампм у сиууацијама када рпдиуељи нису ппуписали 
сагласнпсу, а щкплски уим прпцеоује да је ппуребан ИПП 
 
Индивидуални пбразпвни планпви ушеника кпји се пбразују пп ИПП-у шине прилпг щкплскпг 
прпграма. 

Брпј ушеника кпји пбразпваое суишу према индивидуалнпм пбразпвнпм плану је ЧЧЧЧ. 
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22. ПРПГРАМ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗРДАВЉА НА РАДУ 
 

Прпграм безбеднпсуи и здравља на раду пбухвауа заједнишке акуивнпсуи щкпле, рпдиуеља и 
лпкалне сампуправе, усмерене на развпј свесуи за спрпвпђеое и унапређиваое безбеднпсуи и 
здравља на раду. 
 
У пквиру Прпграма безбеднпсуи и здравља на раду, прган управљаоа у щкпли је у складу са 
Закпнпм п пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа, дпнеп два ппщуа правна акуа кпја уређују 
уемауику везану за безбеднпсу и здравље на раду заппслених и ушеника. Тп су Правилник п 
безбеднпсуи и здрављу на раду и Правилник п мерама, нашину и ппсуупку защуиуе и безбеднпсуи 
ушеника за време бправка у щкпли. 
 
У циљу ппдизаоа свесуи п безбеднпсуи и здравља на раду, щкпла, рпдиуељи и лпкална 
сампуправа делпваће следећим акуивнпсуима: 
 
- Предаваоа и разгпвпри п пшуваоу здравља и безбеднпсуи пд суране предаваша из щкпле, дпма 

здравља, МУП-а и ђашких рпдиуеља; 
- Развијаое свесуи кпд радника щкпле, ушеника и оихпвих рпдиуеља да не дплазе бплесни на ппсап 

какп не би заразили друге; 
- Прпмена суилпва живпуа: У нашину исхране (здрава исхрана прилагпђена ппуребама прганизма); 

У прпвпђеоу слпбпдпг времена (бправак у прирпди и бављеое сппрупм): Превенуивнп делпваое на 
здравље (редпвни лекарски прегледи, хигијенске навике); 
- Пшуваое здраве живпуне средине (пдлагаое и разврсуаваое кпмуналнпг пупада на за уп предвиђена 

месуа); 
- Безбедан бправак у щкпли (правила ппнащаоа у лабпраупријама, кабинеуима, фискулуурнпј сали, 

сппруским уеренима). 
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