
 

325 | с т р а н а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

326 | с т р а н а  

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност РАЗРЕД: V (пети) 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче 

основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из 

српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо 

памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално 

просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива 

различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према 

српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних 

области. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

КЊИЖЕВНОСТ: 

Лирика:  
Лектира  
1. Народна песма: Вила зида град  

2. Народне лирске песме о раду (избор); народне 

лирске породичне песме (избор)  
3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу  

4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму  

5. Душан Васиљев: Домовина/  
Алекса Шантић: Моја отаџбина  

6. Војислав Илић: Зимско јутро  

7. Милован Данојлић: Шљива /  
Десанка Максимовић: Сребрне плесачице  

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди  

Књижевни термини и појмови: Песник и лирски 
субјекат. Мотиви и песничке слике као елементи 

композиције лирске песме. Врста строфе према 
броју стихова у лирској песми: катрен; врста 

стиха по броју слогова (десетерац и осмерац). 

Одлике лирске поезије: сликовитост, 
ритмичност, емоционал-ност. Стилске фигуре: 

епитет, ономатопеја. Врсте ауторске и народне 

лирске песме: описне (дескриптивне), 
родољубиве (патриотске); митолошке, песме о 

раду (посленичке) и породичне. 

Епика:  
Лектира  

1. Народна песма: Свети Саво  

2. Народна песма: Женидба Душанова (одломак 
о савладавању препрека заточника Милоша 

Војиновића)  

 разликује књижевни и 

некњижевни текст; 

 чита са разумевањем и уме да 

опише свој доживљај 

различитих врста књижевних 

дела; 

 чита са разумевањем одабране 

примере осталих типова 

текстова; 

 уме да одреди род књижевног 

дела и књижевну врсту; 

 анализира елементе 

композиције лирске  песме 

(строфа, стих); 

 разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; 

 разликује облике казивања; 

 увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне елементе 

песничке слике; 

 уме да одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у 

књижевно - уметничком тексту; 

 у стању је да процени основни 

Програм књижевности се реализује 

обрадом текстова из лектире која је 

разврстана на обавезни, допунски и 

изборни део. Комбиновањем и 

повезивањем различитих текстова 

успоставља се вертикална и 

хоризонтална корелација уз помоћ 

којих се ученици поступно уводе у 

свет књижевности. При обради 

текста примењиваће се јединство 

аналитич-ких и синтетичких 

поступака и гледишта са циљем да 

се ученици оспособе за самосталан 

исказ, истраживачку делатност и 

заузимање критичких ставова. 

Исходи ове области су засновани на 

читању тако да је оно главна 

активност. У седмом разреду негује 

се доживљајно читање, а ученици 

се поступно уводе у истраживачко 

читање и оспособљавају да искажу 

свој доживљај уметничког дела. 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика. 

Петоминутне или петнаестоминут-

не  провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора или 

кратких писмених одговора.  

Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе.  

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања. 

 



 

327 | с т р а н а  

 

3. Еро с онога свијета  

4. Дјевојка цара надмудрила  
5. Милован Глишић: Прва бразда  

6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)  

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец  
8. Иво Андрић: Мостови  

9. Данило Киш: Дечак и пас  

10. Горан Петровић: Месец над тепсијом (први 
одломак приче „Бели хлеб од претеривања” и 

крај приче који чине одељци „Можеш сматрати 

да си задобио венац славе” и „Мрави су вукли 
велике трошице тишине”)  

11. Антон Павлович Чехов: Шала Књижевни 

термини и појмови: Писац и приповедач. Облици 
казивања: приповедање у првом и трећем лицу. 

Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља. 

Карактеризација ликова – начин говора, 
понашање, физички изглед, животни ставови, 

етичност поступака. Врсте епских дела у стиху и 

прози: епска народна песма, бајка (народна и 
ауторска), новела (народна и ауторска), шаљива 

народна прича. Врста стиха према броју слогова: 

десетерац.  

Драма: 

Лектира  

1. Бранислав Нушић: Кирија  
2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс  

3. Љубиша Ђокић: Биберче  

Књижевни термини и појмови: Позоришна 
представа и драма. Чин, појава, лица у драми, 

драмска радња. Сцена, костим, глума, режија. 

Драмске врсте: једночинка, радио-драма. 

Научнопопуларни и информативни текстови 

(бирати до два дела):  
1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из 
дела Живот и обичаји народа српскога)  

2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци  
3. М. Петровић Алас: У царству гусара (одломци)  

4. Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, 

сазнања (одломак)  
5. Избор из енциклопедија и часописа за децу  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА:  
1. Епске народне песме (о Немањићима и 
Мрњавчевићима – преткосовски тематски круг)  

2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче 

(избор); кратке фолклорне форме (питалице, 
брзалице, пословице, загонетке)  

3. Бранислав Нушић: Хајдуци  

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о 
изградњи склоништа)  

5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија Фина / 

Краљевић и просјак / Доживљаји Тома Сојера  
6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић; 

Ивана Нешић: Зеленбабини дарови (одломци))  

тон певања или приповедања 

(шаљив, ведар, тужан и сл.); 

 развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и 

мотива књижевних дела; 

 уме да одреди тему и главне и 

споредне мотиве; 

 анализира узрочно - последично 

низање мотива; 

 илуструје особине ликова 

примерима из текста; 

 вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове; 

 уважава националне вредности 

и негује српску културно-

историјску баштину; 

 уме да наведе примере личне 

добити од читања; 

 напредује у стицању 

читалачких компетенција; 

 разликује реалистичну прозу и 

прозу засновану на 

натприродној мотивацији; 

 анализира елементе 

композиције епског дела у 

стиху и у прози (делови фабуле 

– поглавље, епизода; стих); 

 разликује појам приповедача у 

односу на писца; 

 упореди књижевно и филмско 

дело, позоришну представу и 

драмски текст. 

 разликује карактеристике 

народне од карактеристика 

уметничке књижевности; 

 илуструје веровања, обичаје, 

начин живота и догађаје у 

прошлости описане у 

књижевним делима; 

 упоређује одлике фикционалне 

и нефикционалне књижевности. 

 

Активности ученика:  

Чита са разумевањем књижевна 

дела; слуша наставникове 

инструкције; одговара на 

постављена питања; записује текст 

са табле у школску свеску; 

попуњава наставне листиће; 

учествује у игровним 

активностима; активно прати 

излагања других ученика и сарађује 

са њима и наставником; износи и 

образлаже мишљење у вези са 

књижевним делом, анализира и 

дискутује; упоређује различите 

књижевне текстове, доноси 

закључке о њима; примењује 

стечена знања из теорије о 

књижевности на примерима новог 

књижевног текста; израђује 

дневник читања и писане провере. 

Активности наставника: 

Организује и реализује наставу; 

мотивише и подстиче ученике на 

читање; изражајно чита књижевна 

дела на часу; усмерава рад на часу 

подстицајним питањима; 

објашњава нове појмове, непознате 

речи; прати постигнућа ученика и 

индивидуализује рад према 

потребама; одговара на ученичка 

питања; повезује градиво предмета 

са другим предметима и 

свакодневним животом и упућује 

ученике да уоче сличности и 

разлике; припрема натавне 

материјале, вежбања, провере, 

игровне активности; континуирано 

вреднује и оцењује стечена знања. 
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7. Игор Коларов: Аги и Ема  

8. Избор из савремене поезије за децу 
(Александар Вучо, Мирослав Антић, Драгомир 

Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић...)  

Допунски избор лектире (бирати до три дела):  
1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића)  

2. Стеван Раичковић: Велико двориште (избор) / 

Мале бајке (избор)  
3. Иван Цанкар: Десетица  

4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из 

античке Грчке (избор) / Густав Шваб: Приче из 
старине  

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци)  

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона  
7. Корнелија Функе: Господар лопова(одломак)  

8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис 

(одломак)  
9. Владислава Војновић: Приче из главе (избор, 

осим приче Позориште)  

10. Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор) / 
Кога се тиче како живе приче (избор)  

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа 

(одломак о Месечевој краљици) и Едмон Ростан: 
Сирано де Бержерак (одломак о путу на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

ЈЕЗИК: 

Граматика (морфологија, синтакса): 

Променљиве речи: именице, замени-це, 

придеви, бројеви (с напоменом да су неки 

бројеви непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с напоменом 

да неки прилози могу имати компарацију) и 

предлози. Именице – значење и врсте 

(властите, заједничке, збирне, градивне; 

мисаоне, глаголске). Промена именица 

(деклинација): граматичка основа, наставак 

за облик, појам падежа. Основне функције 

и значења падежа (с предлозима и без 

предлога): номинатив (субјекат); генитив 

(припадање и део нечега); датив (намена и 

усмереност); акузатив (објекат); вокатив 

(дозивање, обраћање); инструментал 

(средство и друштво); локатив (место). 

Придеви – значење и врсте придева 

(описни, присвојни, градивни; месни и 

временски); род, број, падеж и компарација 

придева. Слагање придева са именицом у 

роду, броју и падежу. Заменице – личне 

заменице: промена, наглашени и 

ненаглашени облици, употреба личне 

Граматика 

 разликује променљиве 

речи од непроменљивих; 

 разликује категорије рода, 

броја, падежа речи које 

имају деклинацију; 

 разликује основне 

реченичне чланове (у 

типичним случајевима); 

 разликује основне 

функције и значења 

падежа; 

 употребљава падежне 

облике у складу са 

нормом; 

 употребљава глаголске 

облике у складу са 

нормом; 

 разликује основне 

У настави граматике ученицима се 

језик представља и тумачи као систем. 

Ниједна језичка појава не би требало да 

се изучава изоловано, ван контекста у 

којем се остварује њена функција. 

Вежбања су заснована на коришћењу 

примера из непосредне говорне праксе. 

Настава морфологије подразумева 

заокруживање знања о грађењу 

глаголских облика. Настава синтаксе 

подразумева увођење појма синтагме и 

уочавање главног и зависног члана у 

оквиру ње. Уводи се појам атрибута и 

то као синтагматског, а не реченичног 

члана. Нови садржаји из синтаксе могу 

да се систематизују и исказивањем 

реченичних чланова речју, синтагмом и 

реченицом. Уводи се појам 

комуникативне и предикатске 

реченице. У оквиру напоредних односа 

међу независним реченицама и 

реченичним члановима обрађују се 

само саставни, раставни и супротни 

Свакодневно праћење ученика 

од почетка до краја часа кроз 

дијалог вођен између ученика и 

наставника, као и између 

ученика и ученика. 

Петоминутне или петнаесто-

минутне  провере на крају часа 

одрађене путем усмених 

одговора или кратких писмених 

одговора.  

Целочасовна провера знања 

путем контролне вежбе.  

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања.  
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заменице сваког лица себе, се. Бројеви – 

врсте и употреба: главни (основни, збирни 

бројеви, бројне именице на -ица) и редни 

бројеви. Глаголи – глаголски вид 

(несвршени и свршени); глаголски род 

(прелазни, непрелазни и повратни глаголи); 

глаголски облици (грађење и основно 

значење): инфинитив (и инфинитивна 

основа), презент (презентска основа, 

наглашени и ненаглашени облици презента 

помоћних глагола), перфекат, футур I. 

Предикатска реченица – предикат 

(глаголски; именски); слагање предиката са 

субјектом у лицу, броју и роду; прави и 

неправи објекат; прилошке одредбе (за 

место, за време, за начин; за узрок и за меру 

и количину); апозиција. 

Правопис: 

Велико слово у вишечланим географским 

називима; у називима институција, 

предузећа, установа, организација (типични 

примери); велико и мало слово у писању 

присвојних придева. Заменица Ви из 

поштовања. Одрична речца не уз именице, 

придеве и глаголе; речца нај у суперлативу; 

вишечлани основни и редни бројеви. 

Интерпункцијски знаци: запета (у 

набрајању, уз вокатив и апозицију); 

наводници (наслови дела и називи школа); 

црта (уместо наводника у управном 

говору). 

Ортоепија: 

Место акцента у вишесложним речима 

(типични случајеви). Интонација и паузе 

везане за интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица. 

Артикулација: гласно читање брзалица, 

најпре споро, а потом брже (индивидуално 

или у групи). 

реченичне чланове (у 

типичним случајевима). 

 

Правопис 

 доследно примењује 

правописну норму у 

употреби великог слова, 

састављеног и 

растављеног писања речи, 

интерпункцијских 

знакова; 

 користи  правопис 

(школско издање); 

 

Ортоепија 

 правилно изговара речи 

водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији 

реченице; 

 говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму; 

 течно и разговетно чита 

наглас књижевне и 

неуметничке текстове. 

 

однос. Усвајање зависних реченица 

повезује се са морфолошким знањима о 

везницима, као и са различитим 

функцијама које могу имати у вишој 

реченици. 

Правописна правила се усвајају путем 

систематских вежбања.  

Ортоепске вежбе не треба реализовати 

као посебне наставне јединице, већ уз 

одговарајуће теме из граматике, али и 

на часовима из књижевности. 

Активности ученика: 

Прати наставниково излагање и 

објашњења; анализира примере; 

повезује појмове; примењује стечена 

знања на новим примерима; слуша 

излагање других ученика и сарађује са 

њима; израђује плакате/ презентације/ 

предавања; записује примере и текст са 

табле; упоређује различите примере и 

доноси закључке о њима. 

Активности наставника: 

Организује и реализује наставу;  

објашњава нове појмове из граматике; 

мотивише ученике за рад; припрема 

вежбања, примере; прати постигнућа 

ученика и индивидуализује рад према 

потребама; координира радом на часу; 

записује текст на табли; одговара на 

ученичка питања; упућује и усмерава 

ученичке одговоре ка тачним 

решењима; припрема и прегледа 

наставне материјале, писане провере, 

континуирано вреднује и оцењује 

стечена знања. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 

Препричавање, причање, 

описивање – уочавање разлике 

између говорног и писаног 

језика; писање писма (приватно, 

имејл) Богаћење речника: 

 користи различите облике 

казивања: дескрипцију 

(портрет и пејзаж), 

приповедање у 1. и 3. лицу, 

дијалог; 

Ова наставна област реализује се кроз 

повезивање с обрадом књижевних текстова као 
репрезентативних образаца изражавања, а такође 

и са наставом граматике и правописа. Језичка 

култура се негује спровођењем лексичко-
семантичких и стилских вежби које ће богатити и 

развијати способност и вештину изражавања. Сва 

вежбања изводе се на тексту или у току говорних 
вежби. Када су у питању домаћи и израда 

Свакодневно праћење ученика 

од почетка до краја часа кроз 

дијалог вођен између ученика и 

наставника, као и између 

ученика и ученика. 

Континуирано праћење говорне 
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синоними и антоними; 

некњижевне речи и туђице – 

њихова замена језичким 

стандардом; уочавање и 

отклањање безначајних 

појединости и сувишних речи у 

тексту и говору. Техника израде 

писменог састава (тежиште 

теме, избор и распоред грађе, 

основни елементи композиције и 

груписање грађе према 

композиционим етапама); пасус 

као уже тематске целине и 

његове композицијско-стилске 

функције. Осам домаћих 

писмених задатака. Четири 

школска писмена задатка. 

 издваја делове текста (наслов, 

пасусе) и организује га у 

смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део 

текста); 

 саставља говорени или писани 

текст о доживљају књижевног 

дела и на теме из 

свакодневног живота и света 

маште; 

 проналази експлицитно и 

имлицитно садржане 

информације у једноставнијем 

књижевном и некњижевном 

тексту; напамет говори 

одабране књижевне текстове 

или одломке; 

 напамет говори одабране 

књижевне текстове или 

одломке. 

 

побољшане верзије школског писменог задатка, 

ученици ће користити и латинично писмо. 
Активности ученика: 

Прати наставниково излагање и објашњења; 

анализира примере; повезује појмове; осмишљава 
говорни и писани текст и правилно га записаује; 

рецитује напамет научене песме и изражајно 

говори дломке из прозних дела; примењује 
стечена знања на новим примерима; слуша 

излагање других ученика и сарађује са њима; 

израђује плакате/ презентације/ предавања; 
упоређује примере одређених језичких појава и 

износи закључке о њима; записује примере и 

текст са табле. 
Активности наставника: 

Организује и реализује наставу;  објашњава 

начине на које се може организовати писани 
текст; демонстрира начине изражајног говорења; 

координира радом на часу; записује текст на 

табли; одговара на ученичка питања; упућује и 
усмерава ученичке одговоре ка тачним 

решењима; припрема и прегледа наставне 

материјале, писмене задатке; 
континуирано вреднује и оцењује стечена знања. 

културе ученика кроз већи број 

говорних вежби. Израда 

домаћих писмених задатака које 

ученици читају на часу анализе 

како би се сви укључили у рад. 

Израда четири школска писмена 

задатка са анализом задатака и 

израдом побољшане верзије 

задатка. . 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

КЊИЖЕВНОСТ 

Користи књижевне термине и 

појмове обрађиване у прет-

ходним разредима и повезује их 

са новим делима која чита уз 

помоћ наставника; чита са 

разумевањем краће текстове, 

коментарише их и у недовољ-ној 

мери критички расуђује; у мањој 

мери разликује народну од 

ауторске књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста; у мањој мери 

разликује основне одлике стиха 

и строфе – укрштену, обгрљену 

У довољној мери користи 

књижевне термине и појмове 

обрађиване у претходним 

разредима и повезује их са 

новим делима која чита; чита 

са разумевањем различите 

врсте текстова и коментарише 

их, у складу са узрас-

том;  разликује народну од 

ауторске књижевности и 

одлике књижевних родова и 

основних књижевних врс-

та; разликује основне одлике 

стиха и строфе – укрштену, 

У великој мери користи 

књижевне термине и појмове 

обрађиване у претходним 

разредима и повезује их са 

новим делима која чита; може да 

истакне универзалне вред-ности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи у 

знатној мери;  чита са 

разумевањем различите врсте 

текстова, решава проблеме на 

нивоу стваралачког мишљења и 

у знатној мери критички 

У потпуности користи књижевне 

термине и појмове обрађиване у 

претходним разредима и 

повезује их са новим делима која 

чита; може да истакне 

универзалне вред-ности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи у 

знатној мери;  чита са 

разумевањем различите врсте 

текстова, решава проблеме на 

нивоу стваралачког мишљења и 

у знатној мери критички 
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и парну риму; слободни и везани 

стих; рефрен; показује мањи 

степен активности и ангажовања 

у тумачењу мотива и песничких 

слика у одабраном лирском 

тексту; уз помоћ наставника 

локализује књижевна дела из 

обавезног школског програма;  

уз помоћ наставника разликује 

етапе драмске радње; уз помоћ 

наставника разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; уз помоћ 

наставника разликује облике 

казивања (форме 

приповедања); у мањој мери 

уочава разлике у 

карактеризацији ликова према 

особинама: физичким, говор-

ним, психолошким, друштве-

ним и етичким; у појединим 

примерима разликује хумори-

стички од ироничног и 

сатиричног тона књижевног 

дела; уз помоћ наставника 

доводи у везу значење 

пословица и изрека са идејним 

слојем текста; уз помоћ 

наставника препознаје нацио-

налне вредности и негује 

културноисторијску баштину; у 

мањој мери и уз помоћ 

наставника разматра аспекте 

родне равноправности у вези са 

ликовима књижевно-уметничких 

текстова; препору-чује 

књижевно дело уз кратко 

образложење; упоређује књи-

жевно и филмско дело настало 

по истом предлошку, позоришну 

представу и драмски текст уз 

помоћ наставника. 

обгрљену и парну риму; 

слободни и везани стих; 

рефрен; тумачи мотиве (према 

њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке 

слике у одабраном лирском 

тексту; локализује књижевна 

дела из обавезног школског 

програма у знатној мери; у 

довољној мери разликује етапе 

драмске радње; разликује 

аутора књижевно-уметничког 

текста од наратора, драмског 

лица или лирског субјекта у 

већини текстова; разликује 

облике казивања (форме 

припове-дања) у већини 

примера; уочава разлике у 

карак-теризацији ликова према 

особинама: физичким, говор-

ним, психолошким, друштве-

ним и етичким; разликује 

хумористички од ироничног и 

сатиричног тона књижевног 

дела; доводи у везу значење 

пословица и изрека са идејним 

слојем текста; препознаје 

националне вредности и негује 

културноисторијску 

баштину; у знатној мери 

разматра аспекте родне 

равноправности у вези са 

ликовима књижевно-

уметничких текстова; препору-

чује књижевно дело уз 

образложење; упоређује књи-

жевно и филмско дело настало 

по истом предлошку, 

позоришну представу и 

драмски текст. 

 

расуђује;  у великој мери раз-

ликује народну од ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста; у великој мери 

разликује основне одлике стиха 

и строфе – укрштену, обгрљену 

и парну риму; слободни и везани 

стих; рефрен; тумачи мотиве 

(према њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке 

слике у одабраном лирском 

тексту и у знатној мери критички 

расуђује; локализује већину 

књижевних дела из обавезног 

школског програ-ма; у великој 

мери разликује етапе драмске 

радње;  у великој мери разликује 

аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског 

лица или лирског 

субјекта; разликује облике 

казивања (форме 

приповедања);   идентификује 

језичко-стилска изражајна 

средства уз подршку настав-

ника; анализира идејни слој 

књижевног дела служећи се 

аргументима из текста уз помоћ 

наставника; критички промишља 

о смислу књижев-ног текста и у 

знатној мери може 

аргументовано да образложи свој 

став; у већој мери доводи у везу 

значење пословица и изрека са 

идејним слојем текста; у већини 

примера препознаје нацио-налне 

вредности и негује 

културноисторијску башти-

ну;  може да препоручи 

књижевно дело уз аргу-

ментовано  образложење;  

самостално упоређује књижев-но 

расуђује;  у великој мери раз-

ликује народну од ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста; у великој 

мери разликује основне одлике 

стиха и строфе – укрштену, 

обгрљену и парну риму; 

слободни и везани стих; 

рефрен; тумачи мотиве (према 

њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке 

слике у одабраном лирском 

тексту и у знатној мери критички 

расуђује; локализује већину 

књижевних дела из обавезног 

школског програ-ма; у великој 

мери разликује етапе драмске 

радње;  у великој мери разликује 

аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског 

лица или лирског субјекта; 

разликује облике казивања 

(форме приповедања); иден-

тификује самостално језичко-

стилска изражајна средства; 

анализира идејни слој 

књижевног дела служећи се 

аргументима из текста уз помоћ 

наставника; критички промишља 

о смислу књижев-ног текста и у 

знатној мери може 

аргументовано да образложи 

свој став; у већој мери доводи у 

везу значење пословица и изрека 

са идејним слојем текста; у 

већини примера препознаје 

нацио-налне вредности и негује 

културноисторијску 

баштину;  може да препоручи 

књижевно дело уз аргу-

ментовано  образложење; са-

мостално упоређује књижев-но и 
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и филмско дело настало по 

истом предлошку, позоришну 

представу и драмски текст. 

 

филмско дело настало по истом 

предлошку, позоришну 

представу и драмски текст. 

ЈЕЗИК 

На нивоу репродукције именује 

променљиве и непроменљиве 

врсте речи; уз помоћ наставника 

у једноставним примерима мо-

же да одреди врсте  речи; уз 

помоћ наставника именује 

реченичне чланове;  препоз-наје 

субјекат и предикат; уз помоћ 

наставника именује глаголске 

облике; примењује правописну 

норму у једно-ставним 

примерима. 

Већим делом самостално, али 

уз подршку наставика 

разликује променљиве и 

непроменљиве врсте речи; у 

довољној мери показује 

способност употребе глагол-

ских облика у складу са 

нормом; уз помоћ наставника 

може да одреди врсте 

непроменљивих речи у 

типичним случајевима; зна да 

постоји граматички и логички 

субјекат; разликује именски и 

глаголски предикат; препо-

знаје реченичне чланове 

исказане речју, предлошко-

падежном конструкцијом, а уз 

помоћ наставника и речени-

цом; примењује правописну 

норму у довољној мери. 

У великој мери разликује 

променљиве и непроменљиве 

врсте речи; у великој мери 

показује способност употребе 

глаголских облика и упо-

требљава их у складу са нормом 

у већини приме-ра;  одређује 

врсте непромен-љивих речи у 

типичним случајевима; разликује 

грама-тички и логички субјекат у 

примерима;  разликује сложе-ни 

глаголски предикат у типичним 

примерима; исказује реченични 

члан речју, предлошко-падежном 

кон-струкцијом, синтагмом и 

реченицом у типичним 

примерима; примењује основ-на 

правила конгруенције у 

реченици;  примењује право-

писну норму;  зна да одреди 

акценат у речи. 

Показује изузетну самостал-ност 

у разликовању променљивих и 

непромен-љивих врста речи; 

показује изузетну способност 

употребе глаголских облика и 

упо-требљава их у складу са 

нормом у већини приме-

ра;  одређује врсте непромен-

љивих речи у типичним 

случајевима; разликује грама-

тички и логички субјекат у 

примерима;  разликује сложе-ни 

глаголски предикат у типичним 

примерима; исказу-је реченични 

члан речју, предлошко-

падежном кон-струкцијом, 

синтагмом и реченицом у 

типичним 

примерима; примењује ос-новна 

правила конгруенције у 

реченици;  примењује право-

писну норму;  зна да одреди 

акценат у речи. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Говори на задату тему на нивоу 

репродукције; уз помоћ 

наставника може да састави 

једноставан писани текст у 

складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног 

типа; зна да постоји цитат и  уз 

помоћ наставника препознаје 

типичне примере; проналази 

тражене информације у 

У довољној мери показује 

способност да говори на задату 

тему поштујући књижевно-

језичку норму; уз помоћ 

наставника разликује књижев-

ноуметнички од публици-

стичког функционалног сти-

ла;  уз подршку наставника 

саставља писани текст у 

складу са задатом темом 

У великој мери показује 

способност да говори на задату 

тему поштујући књижевно-

језичку норму;  у великој мери 

може да састави кохерентан 

писани текст у складу са задатом 

темом наративног и 

дескриптивног типа; може да 

напише једноставнији текст 

позивајући се на чињени-

Показује изузетну самостал-ност 

да говори на задату тему 

поштујући књижевнојезичку 

норму; разликује књижевно-

уметнички од публицистичког 

функционалног стила; само-

стално може да састави 

кохерентан писани текст у 

складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног 
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једноставном нелинеарном 

тексту; зна да препозна 

дескриптивни текст.  

наративног и дескриптивног 

типа; уз подр-шку наставника 

може да напише једноставнији 

аргу-ментативни текст 

позивајући се на очигледне 

чињенице; препознаје 

технички и сугестивни опис у 

понуђеном примеру; у 

типичним приме-рима 

препознаје цитат; проналази уз 

помоћ наставника 

информације у нелинеарном 

тексту; уме да напише 

електронску (имејл, SMS) 

поруку поштујући нормативна 

правила у довољној мери; 

примењује различите 

стратегије читања; саставља 

краћи текст са елементима 

вести; препо-

знаје  фразеологизме и 

устаљене изразе који се 

јављају у литерарним и 

медијским текстовима наме-

њеним младима. 

це;  користи технички и 

сугестивни опис у изража-

вању;  у типичним примерима 

препознаје цитат и разуме 

његову улогу; може да напише 

електронску (имејл, SMS) 

поруку поштујући нормативна 

правила; примењује различите 

стратегије читања; саставља 

текст  типа вести (искуствени 

или фикционални); правилно 

употребљава фразеологизме и 

устаљене изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 

текстовима наме-њеним 

младима. 

типа; зна да напише аргумен-

тативни текст позивајући се на 

чињенице; самостално кори-сти 

технички и сугестивни опис у 

изражава-њу;  препознаје цитат  

и разуме његову улогу; зна да 

напише електронску (имејл, 

SMS) поруку поштујући 

нормативна правила;  приме-

њује различите стратегије 

читања; самостално саставља 

текст типа вести (искуствени или 

фикционални); правилно 

употребљава фразеологизме и 

устаљене изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 

текстовима намењеним младима. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: ПЕТИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

Поздрављање и 

представљање себе и других и 

тражење / давање основних 

 Поздрави и отпоздрави,  представи 

себе и другог користећи једноставна 

језичка средства; 

У остваривању програмских садржаја полази се 

од  обнављања садржаја усвојених у разредној 

настави. На основу одговарајућих примера 

 Процена нивоа знања 

ученика на почетку школске 

године;  
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информација о себи и 

другима у ширем друштвеном 

контексту 

 постави и одговори на једноставнија 

питања личне природе. 

 Разуме краће текстове који се односе 

на поздрављање, представљање и 

тражење / давање информација личне 

природе; 

у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

ученици усвајају нову лексику и граматичке 

структуре, утврђујући их и увежбавајући у добро 

осмишљеним контекстима од интереса за ученике, 

у пријатној и опуштеној атмосфери. Кроз 

разноврсне примере уводи се употреба лексике 

везане за приватне садржаје и иста се примењује у 

одговарајућим ситуацијама. 

Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима 

ученика, наставник мора бити сигуран да је 

схваћено значење поруке укључујући њене 

културолошке, васпитне и социјализирајуће 

елементе, битно је значење језичке поруке. Сви 

граматички садржаји уводе се са што мање 

граматичких објашњења осим уколико 

ученици на њима не инсистирају, а њихово 

познавање се евалуира и оцењује на основу 

употребе у одговарајућем комуникативном 

контексту, без инсистирања на експлицитном 

познавању граматичких правила. 

Наставник ученицима скреће пажњу и упућује их 

на значај граматичке прецизности исказа. 

Како би се унапредили квалитет и обим језичког 

материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији, а рад у учионици и ван ње спроводи 

се путем групног или индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за информацијама из 

различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним и виртуелним 

условима са јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем. Уз различите примере 

наставник упућује ученике у законитости усменог 

и писаног кода и њиховог међусобног односа. 

Језички садржаји се усвајају кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину, а рад 

на пројекту као задатку који остварује корелацију 

са другим предметима, подстиче ученике на 

студиозни и истраживачки 

рад. За увођење новог лексичког материјала 

користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто. 

 праћење ученика сваког часа, 

од почетка до краја, кроз 

дијалог вођен између 

ученика и наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег писаног 

текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

целочасовнеконтролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци сопствене 

израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика прилоком 

рада у групи; 

знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима 

 тачности и зато узор није 

изворни говорник; 

провера знања ученика и процена 

Описивање карактеристика 

живих бића, предмета, 

појава  и места 

Разуме једноставнији опис особа, биљака, 

животиња, предмета, појaва или места 

Упореди и опише карактеристике живих 

бића, предмета, појава  и 

места,  користећи једноставнија језичка 

средства 

Позив и реаговање на позив 

за учешће у заједничкој 

активности 

 Разуме  једноставније предлоге и 

одговори на њих; 

упути једноставан предлог 

Пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање 

Изражавање молби, захтева, 

обавештења, извињења, и 

захвалности 

 Разуме и једноставне молбе и захтеве 

и реагује на њих; 

 упути једноставне молбе и захтеве; 

 затражи и пружи кратко обавештење; 

захвали и извине се на једноставан начин 

Саопшти кратку поруку  (телефонски 

разговор, дијалог уживо, СМС, писмо, 

имејл) којом се захваљује; 

Разумевање и давање 

упутстава 
 Разуме и следи 

једноставнија  упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота (правила игре, 

рецепт за припремање неког јела и 

сл.) са визуелном подршком без ње; 

да једноставна упутства (нпр. може да 

опише како се нешто користи / прави, 

напише рецепт и сл.) 

Описивање и честитање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја, 

честитање на успеху и 

изражавање жаљења 

 Разуме честитку и одговори на њу; 

 упути пригодну честитку; 

разуме и, примењујући једноставнија 

језичка средства, опише начин прославе 

рођендана, празника и важних догађаја 

Описивање догађаја и  Разуме једноставније текстове у 
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способности у садашњости којима се описују сталне, уобичајене 

и тренутне радње и способности; 

размени информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију 

Опише сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје / активности и способности 

користећи неколико везаних исказа 

нивоа усвојености целокупног 

градива путем годишњег теста 

Описивање догађаја и 

способности у прошлости 
 Разуме краће текстове у којима се 

описују догађаји и способности у 

прошлости; 

размени једноставне информације у вези 

са догађајима и способностима у 

прошлости 

 Опише у неколико краћих, везаних 

исказа догађај у прошлости; 

опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 

Исказивање жеља, планова и 

намера 
 Разуме жеље планове и намере и 

реагује на њих; 

 размени једноставне исказе у вези са 

својим и  туђим жељама, плановима и 

намерама; 

саопшти шта он/ она или неко други 

жели, планира, намерава 

Исказивање потреба, осета и 

осећања 

Разуме и реагује на свакодневне изразе у 

вези са непосредним и конкретним 

потребама, осетима и осећањима 

Изрази, основне потребе, осете и 

осећања  једноставнијим језичким 

средствима 

Исказивање просторних 

односа и величина 
 Разуме једноставнија питања и 

одговори на њих; 

разуме обавештења о простору и 

величинама 

Опише специфичније просторне односе и 

величине једноставним, везаним исказима 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

 Разуме, тражи и даје једноставнија 

обавештења о хронолошком времену 

и метеоролошким приликама у ширем 

комуникативном контексту; 

опише дневни / недељни распоред 

активности 
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Опише метеоролошке прилике и 

климатске услове у својој земљи и једној 

од земаља циљне културе једноставним 

језичким средствима 

Изрицање дозвола, забрана, 

правила понашања и обавеза 
 Разуме и реагује на 

једноставније  забране, своје и туђе 

обавезе; 

размени једноставније информације које 

се односе на забране и правила понашања 

у школи и на јавном месту (у превозном 

средству, спортском центру, биоскопу, 

зоолошком врту и сл.) као и на своје и 

туђе обавезе 

Представи правила понашања, забране и 

листу својих и туђих обавеза користећи 

одговарајућа језичка средства 

Изражавање припадања и 

поседовања 
 Разуме  и формулише једноставније 

изразе који се односе на поседовање и 

припадност; 

пита и каже шта неко има / нема и чије је 

нешто 

Изражавање интересовања, 

допадања и недопадања 

Разуме и реагује на једноставније исказе 

који се односе на  описивање 

интересовања, хобија и изражавање 

допадања и недопадања 

Опише своја и туђа интересовања и 

хобије и изрази  допадање и недопадање 

уз једноставно образложење 

Изражавање мишљења 

(слагања и неслагања) 

Разуме  и формулише једноставније 

исказе којима се тражи мишљење, 

изражава слагање/неслагање 

Изражавање количине, 

бројева и цена 
 Разуме једноставније изразе који се 

односе на количину нечега; 

 састави списак за куповину – 

намирнице и количина намирница 

(две векне хлеба, пакет тестенине, три 

конзерве туњевине и сл.) 

изрази количину у мерама – 100 гр 

шећера, 300 гр брашна и сл. 

 Пита и каже колико нечега има/ нема, 

користећи једноставнија језичка 

средства; 
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на једноставан начин затражи артикле у 

продавници једноставним изразима за 

количину, наручи јело и/или пиће у 

ресторану и пита/ каже/ израчуна колико 

нешто кошта 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Разумевање 

говора 

(Слушање) 

Ученик има тешкоћа у 

разумевању једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама, 

једноставних порука и питања 

која се односе на једноставне 

информације и непосредно 

окружење. Уз објашњења и 

поједностављења, минимално 

разуме и напредује уз велику 

помоћ наставника. 

Разуме предмет једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама (нпр. 

личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико 

се говори споро и разговетно. 

Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору, једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење, кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства, 

саопштења и питања која се 

односе на познате/блиске теме, 

као и појединачне речи и 

једноставне изразе 

Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на 

његове потребе и интересовања, 

основни смисао и главне информације 

из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим 

темама, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. Разуме основни 

смисао и главне информације 

споријих, јасно артикулисаних 

монолошких излагања и прича, као и 

основни смисао и главне информације 

из подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и 

понављања. 

У потпуности разуме краће низове (2-

3) саопштења, упутстава, молби који 

се односе на његове потребе и 

интересовања, основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника о 

блиским и познатим темама. Разуме 

основни смисао и главне информације 

јасно артикулисаних монолошких 

излагања и прича, као и основни 

смисао и главне информације из 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама. 

Усмено 

изражавање 

Тешко успоставља и одржава 

друштвени контакт уз помоћ 

наставника или саговорника, 

користећи једноставна језичка 

средстава приликом 

поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, захваљивања, 

извињавања, давања података 

о себи, распитивања о 

основним подацима који се 

тичу саговорника (нпр. ко је, 

одакле је, чиме се бави итд.). 

Уз дуже паузе и уз помоћ 

Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна језичка средстава 

приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, 

окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, 

давања података о себи, 

распитивања о основним 

подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле 

је, чиме се бави итд.). Уз паузе и 

уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и 

Успева да поведе и/или одржи 

разговор на блиске и познате теме. Уз 

краће паузе и минималну помоћ 

саговорника, размењује информације, 

тражи одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину. 

Уз краће паузе, описује себе и своје 

непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка 

средства. 

Поставља и одговара на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама, у вези са 

Води и/или одржава разговор на 

блиске и познате теме. Уз краће паузе 

размењује информације, тражи 

одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину. 

Описује себе и своје непосредно 

окружење, свакодневне активности, 

искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

Поставља и одговара на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама. Исказује 



 

338 | с т р а н а  

 

саговорника, саопштава 

основне информације о себи и 

свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне 

исказе. Уз дуже паузе, описује 

или представља људе, 

предмете у свакодневној 

употреби, места, уобичајене 

активности користећи 

најједноставнија језичка 

средства. Поставља 

једноставна питања о темама 

које одговарају његовим 

интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и 

неслагања користећи 

једноставна језичка средства. 

Уз помоћ наставника или 

саговорника формулише 

молбе и извињења. 

свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне 

исказе. Уз паузе, описује или 

представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности користећи 

једноставна језичка средства. 

Поставља једноставна питања о 

темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника. Поставља и 

одговара на питања која се 

односе на изражавање допадања 

и недопадања, слагања и 

неслагања користећи једноставна 

језичка средства. Формулише 

молбе и извињења. 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање. 

 

Исказује допадање и недопадање, 

слагање и неслагање и једноставним 

језичким средствима даје кратко 

објашњење. Размењује основне 

информације о плановима и 

обавезама. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

појаве. 

Објашњава оно што не разуме и тражи 

помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким 

средствима даје кратко објашњење. 

Размењује основне информације о 

плановима и обавезама. Једноставним 

језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве. 

Објашњава оно што не разуме и тражи 

помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

Писано 

изражавање 

Пише једноставне податке о 

себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или 

табелама,краће белешке о 

важним информацијама и 

тренутним потребама. Уз 

помоћ наставника или другова 

писаним путем даје и тражи 

основне информације о себи и 

другима. Уз помоћ других 

пише кратке и једноставне 

поруке (нпр. СМС, имејл, 

објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или 

Пише једноставне податке о себи 

и лицима из блиског окружења, у 

обрасцима, упитницима или 

табелама. 

Пише краће белешке о важним 

информацијама и тренутним 

потребама. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о себи/другима. 

Пише кратке и једноставне 

поруке (нпр. СМС, имејл, објаве 

на друштвеним мрежама) у 

којима се захваљује, извињава 

или нешто честита. 

Повезује неколико кратких 

исказа у кратак, везани текст о 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима, уколико је потребно уз мању 

пооћ наставника. Пише једноставна 

лична писма, поруке, мејлове у којима 

се са пријатељима и познаницима 

договара о активностима или одговара 

на питања. Саставља краће текстове о 

себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику, уз 

мању пооћ наставника. 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима. Пише једноставна лична 

писма, поруке, мејлове у којима се са 

пријатељима и познаницима договара 

о активностима или одговара на 

питања. Саставља краће текстове о 

себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 
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нешто честита. Уз помоћ 

других повезује неколико 

датих кратких исказа у кратак, 

везани текст о блиским 

темама. 

блиским темама. 

Разумевање 

писаног текста 

Уз велику помоћ наставника, 

објашњења и 

поједностављења и уоптребу 

визуелних елемената, разуме 

кратке поруке које се односе 

на једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.), кратка, 

појединачна упутства која се 

тичу његових непосредних 

потреба, разуме општи смисао 

и најважније информације у 

једноставним врстама 

текстова (кратке приче, 

извештаји, огласи, временске 

прогнозе и сл.). 

Разуме кратке поруке које се 

односе на једноставне 

информације и непосредно 

окружење (нпр. писма, мејлови 

итд.), кратка, појединачна 

упутства која се тичу његових 

непосредних потреба, уз 

употребу визуелних елемената. 

Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, 

писмима, мејловима о блиским 

темама, краће низове (2-3) упутстава 

која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), праћених 

визуелним елементима. Уколико је 

потребно, уз малу помоћ наставника 

разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне 

садржине, са интернета или других 

писаних медија, једноставних 

књижевних текстова о познатим и 

узрасно адекватним темама. 

Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже 

игру речи или неко конотативно/ 

скривено/ метафорично значење. 

Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, 

писмима, мејловима о блиским 

темама, краће низове (2-3) упутстава 

која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), праћених 

визуелним елементима. У потпуности 

разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне 

садржине, са интернета или других 

писаних медија, једноставних 

књижевних текстова о познатим и 

узрасно адекватним темама. 

У потпуности разуме смисао 

једноставних рекламних порука 

уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/ скривено/ метафорично 

значење. 

Медијација На матерњем језику уз велику 

помоћ наставника преноси 

саговорнику општи смисао 

јавних натписа и краћих 

текстова опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном 

језику. На матерњем језику уз 

помоћ и навођење наставника 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном 

језику. 

На матерњем језику уз помоћ 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао јавних натписа и 

краћих текстова опште 

информативне природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном 

језику, саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном 

језику. 

На матерњем језику уз мању помоћ 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште 

информативне природе, саопштава 

основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа и 

писаног текста. На страном језику уз 

малу помоћ наставника саопштава 

туристима најједноставније 

информације које су тражили од 

трећег лица (назив улице, број линије 

у градском саобраћају, цену). 

На матерњем језику самостално 

преноси саговорнику општи смисао и 

појединачне информације краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе, 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа и 

писаног текста. На страном језику 

самостално саопштава туристима 

најједноставније информације које су 

тражили од трећег лица (назив улице, 

број линије у градском саобраћају, 

цену). 

Лингвистичка Препознаје и углавном Препознаје и разумљиво Препознаје и разумљиво изговара Препознаје и разумљиво изговара 
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компетенција разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). 

Углавном правилно записује 

познату једноставну лексику. 

Познаје и користи мали број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру наученог 

репертоара језичких 

средстава. Уз помоћ 

наставника користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и изразе 

за обављање основних 

комуникативних активности. 

изговара једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). 

Правилно записује познату 

лексику. Познаје и користи 

ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких 

средстава. Користи елементарне 

и најфреквентније речи и изразе 

за обављање основних 

комуникативних активности. 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и углавном 

тачно примењује одређени број 

основних правописних правила. 

Познаје и уз малу помоћ наставника 

користи једноставније граматичке 

елементе и конструкције. 

Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности 

и потреба. 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и тачно 

примењује одређени број основних 

правописних правила. Познаје и 

правилно користи једноставније 

граматичке елементе и конструкције. 

Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности 

и потреба. 

Интеркултурна 

компетенција 

Углавном познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). 

Зна за регије и државе у 

којима се страни језик 

користи као већински. 

Познаје неке најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на 

матерњем језику даје основне 

податке о некој личности из 

циљних култура за коју 

показује интересовање. 

Познаје неколико 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација 

циљних култура за које 

показује интересовање. 

Познаје основне појаве 

свакодневног живота циљних 

култура (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, 

разонода). 

Зна за регије и државе у којима 

се страни језик користи као 

већински. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем 

језику даје основне податке о 

некој личности из циљних 

култура за коју показује 

интересовање. Познаје неколико 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација 

циљних култура. 

Разуме и описује већину сличности и 

разлике у свакодневном животу (нпр. 

начин исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). Углавном 

познаје основне елементе у области 

умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.), препознаје најкритичније обрасце 

понашања који су 

непримерени/неприкладни у 

контексту циљних култура. 

Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

Углавном познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински, животне 

услове који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

Представља и укратко, уз малу помоћ 

наставника, описује на циљном језику 

 Разуме и описује сличности и 

разлике у свакодневном животу (нпр. 

начин исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). Познаје основне 

елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, 

тачност, конвенције и сл.). 

Препознаје најкритичније обрасце 

понашања који су 

непримерени/неприкладни у 

контексту циљних култура. 

Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

Познаје основне одлике регија и 

држава у којима се страни језик 

користи као већински, животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих 
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неколико познатих личности и појава 

из циљних култура, као и оне за које 

показује интересовање. 

личности и појава из циљних култура, 

као и оне за које показује 

интересовање. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА РАЗРЕД: Пети  

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

РИТАМ  

Поступци за безбедно и одговорно 

коришћење и одржавање прибора и 

радне површине.  

Материјал из природе, вештачки 

материјал, материјал за рециклажу, 

рециклирани материјал, 

импровизовани прибор, школски 

прибор и материјал, професионални 

прибор.  

Ритам у природи (смена дана и 

обданице, смена годишњих доба, 

таласи, падавине...).  

Ритам у простору (распоред 

тродимензионалних облика у 

природи, урбаним срединама и у 

ближем окружењу ученика).  

Ритам у структури (грађи) облика.  

Ритам у текстури природних и 

вештачких материјала.  

Врсте ритма.  

Правилан и неправилан ритам.  

Слободан ритам.  

Спонтани ритам (ритам линија, 

облика, мрља).  

Функције ритма – понављање боја, 

линија и/или облика да би се 

постигла динамичност (живост) или 

ред.  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да:  

 

– опише ритам који уочава у 

природи, окружењу и 

уметничким делима;  

– пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте ритма;  

– гради правилан, 

неправилан и слободан 

визуелни ритам, спонтано 

или с одређеном намером;  

– користи, у сарадњи са 

другима, одабране садржаје 

као подстицај за стварање 

оригиналног визуелног 

ритма;  

– разматра, у групи, како је 

учио/ла о визуелном ритму 

и где та знања може 

применити; – направи, 

самостално, импровизовани 

прибор од одабраног 

У потпуности се оспособљавају за 

ритмичко компоновање кроз 

илустрације цртежа, користећи 

слободне форме у самој реализацији. 

Стичу знање на основу основних 

ликовних критеријума, кроз 

упознавање ликовних техника. 

Способност за слободним 

изражавањем у 

ликовној  композицији. Стицање 

основних ликовних техника и њихова 

примена на разним примерима, кроз 

посматрање мноштва што ученичких 

примера, тако и примера ликовних 

дела познатих уметника. Ученици се 

оспособљавају да комбинују 

различите технике и материјале са 

потпуном слободом у изразу и форми. 

Прати се стварање почетне скице 

оловком. 

Прати се осликавање цртежа. 

Врши се естетска анализа. 

Провера знања ученика и процена 

нивоа усвојености наставних 

садржаја теме, путем прегледа 

дотадашњих радова. 
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Утисак који различите врсте ритма 

остављају на посматрача.  

Субјективни утисак кретања и 

оптичка илузија кретања.  

Ритам као принцип компоновања у 

делима ликовних уметности.  

Ритам у другим врстама уметности.  

Примена визуелног ритма у 

свакодневном животу.  

Различити ритмови као подстицај за 

стваралачки рад – звуци из природе 

и окружења, музика, кретање у 

природи и окружењу, плес....  

Уметничко наслеђе – значај 

праисторијског наслеђа на простору 

Србије и у свету.  

материјала;  

– искаже своје мишљење о 

томе зашто људи стварају 

уметност;  

– опише линије које уочава 

у природи, окружењу и 

уметничким делима;  

– пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте линија;  

– гради линије различитих 

вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак 

прибора/материјала;  

– користи одабране садржаје 

као подстицај за стварање 

оригиналних цртежа;  

– црта разноврсним 

прибором и материјалом 

изражавајући замисли, 

машту, утиске и памћење 

опаженог;  

– разматра, у групи, како је 

учио/ла о изражајним 

својствима линија и где се 

та знања примењују;  

– искаже своје мишљење о 

томе како је развој 

цивилизације утицао на 

развој уметности;  

– пореди облике из природе, 

окружења и уметничких 

дела према задатим 

условима;  

– гради апстрактне и/или 

ЛИНИЈА  

Врсте линија и изражајна својства 

линија.  

Линије у природи и окружењу.  

Линија као ивица 

тродимензионалних облика.  

Изражајна својства линија у односу 

на прибор, материјал, притисак и 

угао под којим се држи 

прибор/материјал.  

Савремена средства за цртање – 

дигитална табла и оловка за цртање, 

3Д оловка, апликативни програми за 

цртање... 

Својства линије у апликативном 

програму за цртање.  

Цртање светлом;  

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, 

дечји цртеж, схематски цртеж, 

технички цртеж, научне 

илустрације...  

Врсте уметничког цртежа – скица, 

студија, илустрација, стрип, 

карикатура, графити...  

Занимања у којима је неопходна 

вештина слободоручног цртања.  

Поступци грађења цртежа 

Упознају се са линијама, врстама и 

карактеристикама. 

Стицање елементарних знања о 

цртежу и линији, употребом  линије и 

њене основне вредности кроз 

илустрацију  мотива из природе. 

Користе линију  као основни ликовни 

елемент кроз цртеж и његову  основну 

вредност. 

Стичу слободу у изразу и 

комбинаторици, спонтаним 

повлачењем линија различитог 

квалитета и интензитета. 

Праћење стварања облика помоћу 

линија. 

Праћење повезивања облика 

помоћу линије. 

Разноврсност форме, ритма, 

издвојених целина. 
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додавањем и одузимањем линија.  

Лавирани цртеж.  

Линеарни цртеж.  

Цртеж у боји.  

Текстура (ликовни елемент).  

Поступци грађења текстуре 

линијама.  

Ритам линија.  

Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад (облици из природе 

и окружења, звуци из природе и 

окружења, музика, кретање у 

природи и окружењу, текст, 

писмо...).  

Читање (декодирање) цртежа, 

стрипа, карикатуре, графита, 

рекламних порука...  

Уметничко наслеђе – значај наслеђа 

првих цивилизација.  

фантастичне облике 

користећи одабране 

садржаје као подстицај за 

стваралачки рад;  

– наслика реалне облике у 

простору самостално 

мешајући боје да би 

добио/ла жељени тон;  

– обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и 

поступком;  

– преобликује предмет за 

рециклажу дајући му нову 

употребну вредност;  

– комбинује ритам, линије и 

облике стварајући 

оригиналан орнамент за 

одређену намену;  

– објасни зашто је дизајн 

важан и ко дизајнира 

одређене производе;  

– разматра, у групи, како је 

учио/ла о облицима и где та 

знања примењује;  

– искаже своје мишљење о 

томе зашто је уметничко 

наслеђе важно;  

– пореди различите начине 

комуницирања од 

праисторије до данас;  

– обликује убедљиву поруку 

примењујући знања о 

ритму, линији, облику и 

материјалу;  

ОБЛИК  

Дводимензионални и 

тродимензионални облици.  

Правилни геометријски облици 

(геометријске фигуре и тела).  

Правилни облици у природи и у 

ликовној уметности.  

Неправилни облици.  

Својства облика.  

Величина облика.  

Боја облика.  

Реална и имагинарна функција 

облика.  

Карактеристични детаљи и својства 

по којима је облик препознатљив.  

Светлост као услов за опажање 

облика.  

Изглед облика посматраног из 

различитих углова.  

Стилизовање облика.  

Статични облици.  

Кретање облика (кретање статичних 

облика помоћу ветра и воде, 

карактеристично кретање бића и 

Упознају се са појмом, врстама и 

применом облика. 

Упознају се са основом дизајна, 

архитектуре и визелном 

комуникацијом. Упознавање са 

симетријом и асиметријом кроз 

прецизне примере из свакодневног 

живота. 

Повезују облике и стварају ритмичку 

целину, кроз развијање креативног 

мишљења, слободе форме и 

изражавања. 

 

Прати се ток цртања. 

Прати се моделовање облика на 

задату тему. 

Вреднује се вештина и способност 

коришћења других техника и 

материјала у раду. Праћење да ли 

ученик прави разлику између 

дводимензионалних и 

тродимензионалних облика као и 

разлику распореда облика у 

простору и њихово дејтво на 

посматрача. Врши се естетска 

анализа радова. 
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машина).  

Распоред облика у простору и 

њихово дејство на посматрача.  

Положај облика у равни – линија 

хоризонта, планови и величина 

облика у односу на растојање од 

посматрача.  

Преклапање, прожимање, 

додиривање облика.  

Поступци грађења апстрактних и 

фантастичних облика (превођење 

реалних облика у апстрактне 

одузимањем карактеристичних 

детаља, превођење реалних облика у 

фантастичне додавањем 

неочекиваних детаља, грађење 

имагинарних и апстрактних облика 

на основу једне, две и три 

информације...).  

Луминообјекти.  

ЛЕД технологија у савременој 

уметности.  

Обликовање простора светлом.  

Обликовање (дизајн) употребних 

предмета.  

Преобликовање материјала и 

предмета за рециклажу.  

Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад (облици из природе 

и окружења, кретање у природи и 

окружењу, уметничка дела, етно 

наслеђе, садржаји других наставних 

предмета...).  

Орнамент и орнаментика.  

Функција орнамента.  

Симетрија.  

Ритам линија, боја и облика у 

орнаменту.  

Уметничко наслеђе – наслеђе етно 

културе.  

Значајни римски споменици на тлу 

Србије.  

– изрази исту поруку 

писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном 

комуникацијом;  

– тумачи једноставне 

визуелне информације;  

– објасни зашто је наслеђе 

културе важно.  
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ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

Различите врсте комуникације од 

праисторије до данас.  

Невербална комуникација – читање 

информација. израз лица и 

карактеристичан положај тела.  

Читање визуелних информација 

(декодирање).  

Визуелно изражавање.  

Уметничко наслеђе – значај наслеђа 

за туризам и за познавање 

сопственог порекла.  

Стицање ликовног изражавања кроз  

нове технике. 

Стилизација облика кроз основе 

дизајна и моћ перцепције. 

Стицање умећа споразумевања 

употребом папира и олвке, тј. 

илустрације. 

 

Прати се процес стварања цртежа. 

 

Врши се естетска анализа. 

Оцењивање  на основу успешно 

завршеног рада и на основу што 

оригиналније идеје. 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (5. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

РИТАМ 
 

 

Ученик линијски представља 

облик и форму уз помоћ 

наставника, на једноставним 

примерима, кроз материјале и 

технике. 

 

Ученик исказује посебна 

знања и умећа у коришћењу 

ликовних елемената. 

Уочава појаву и присуство 

ритма у природи. 

 

Ученик познаје и користи 

ритам у линији, боји и 

облику. 

Разликује својства 

структура материјала и 

представља ритмичко 

кретање елемената. 

 

Ученик остварује веома значајан напредак и 

висок степен ангажовања у коришћењу 

ритма у линији, боји и облику. Својим 

знањем и вештином ствара складну 

ритмичку игру линије, боја и облика. 

 

ЛИНИЈА 
 

 

ченик у свом раду користи 

одређене врсте линија и цртачки 

се изражава, уз помоћ 

наставника, на једноставним 

примерима. 

 

Ученик показује основне 

вештине и умећа у 

коришћењу разноврсних 

линија. 

Уочава појаву линија у 

природи и свом окружењу. 

 

Ученик показује 

спретност у коришћењу 

линије и успешно их 

комбинује у свом раду. 

Правилно користи дате 

термине за ликовне 

елементе из ове области. 

Ученик користи богатство линија у грађењу 

своје композиције. 

Линијом приказује квалитет, волумен и масу. 

Анализира одабрана уметничка дела у 

односу на линију. 

 

ОБЛИК 

Ученик уз наставникову помоћ 

користи облике у грађењу 

ликовне композиције. 

Опажа и познаје врсте облика у 

природи и окружењу. 

Ученик успешно повезује 

облике у простору, одређује 

њихов међусобни положај и 

однос. 

Користи различите врсте 

линија у свом раду којима 

приказује облик. 

Ученик одабира 

адекватан садржај 

приказујући облике и 

њихову текстуру и масу. 

Примењује појам 

стилизације у радовима 

који приказују облик. 

Ученик познаје  

и користи различита средства (медиј, 

материјал, технику) да би истакао волумен и 

масу облика. 

Препознаје врсте облика на познатим 

уметничким делима. 

 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Уз помоћ наставника ученик 

ствара одређену визуелну скицу. 

Препознаје једноставније 

симболе и натписе. 

Ученик примењује основне 

ликовне елементе у 

стварању визуелне поруке. 

Примењује појам 

стилизације у радовима који 

Ученик уочава и 

приказује везу  

између ликовне и 

вербалне поруке. 

На ликовни начин 

Ученик у раду креативно изражава валерске 

вредности и различите текстуре. 

На тај начин успешно гради идејно решење 

за визуелну поруку. 
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приказују визуелно 

споразумевање. 

 

приказује значење 

и поруку у једноставним 

примерима. 

Користи различите врсте 

материјала за одрђени 

знак или симбол. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура РАЗРЕД: пети 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и 

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

свoгa и других нaрoдa. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЧОВЕК И МУЗИКА 
Човек у праисторији 

Улога музике у првобитном 

друштву; 

Човек и ритуал: улога музике 

у ритуалу (музичко-

антрополошка 

истраживања); 

Магијска моћ музике; 

Елементи музичког тока: 

покрет, ритам (ритам као 

основа ритуала), коло/групни 

плес; 

Покрет: порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма 

телом; 

Најстарија фолклорна 

музичка традиција у Србији 

и светске баштине. 

Човек Антике 

Божанска природа музике: 

- митолошка свест античког 

човека; 

 
-наведе средства музичког 

изражавања у праисторији и 

античком добу 
- разуме како друштвени развој 

утиче на начине и облике 

музичког изражавања 
- искаже своје мишљење означају 

и улози музике у животу човека 
- реконструише у сарадњи са 

другима начин комуникације кроз 

музику у смислу ритуалног 

понашања и пантеизма; 
-идентификује утицај ритуалног 

понашања у музици 

савременогдоба (музички 

елементи, наступ) 
 

Полази се од основних знања стечених у 

нижим разредима, а затим и на часовима 

историје током петог разреда. 

Схватајући улогу и живот прачовека, 

ученици повезују начин стварања 

музике у првобитним друштвеним 

заједницама, људску потребу за 

комуникацијом.  

Такође, корелацију са историјом долази 

се до сазнања о музици античког доба 

Употребом разних видео примера 

ученицима ће бити приближене епохе 

праисторија и античко доба, али и 

настанак првих инструмената у тим 

епохама. 

 

Настава музичке културе подразумева 

учешће свих ученика, не само ученика 

који су музички талентовани.  
Полази се од индивидуалних 

способности ученика и нивоа 

предходно стеченог знања.  
Најважнији фактори у оцењивању 

ученика јесу његов рад, степен 

ангажовања, кооперативност, 

интересовање, став... 
Не оцењује се музички таленат 

ученика.  
Оцењује се анггажовање ученика, 

вештина изражавања и саопштавња, 

уметничко изражавање, савладавање 

основа музичке писмености за које нје 

потребан таленат већ вежбање и 

учење; свирање на инструментима, 

познавање и препознавање 

уметничких дела. 
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- музички атрибути богова; 

- музика и држава. 

Музика у храму и музика на 

двору; 

Примери различитих 

инструмената и музичких 

облика у античким 

цивилизацијама; 

Улога и место музике у 

античким цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон, 

Кина, Египат, Грчка, Рим; 

Појава првих нотација, 

пентатоника; 

Израда пројеката и презентација на 

одређену тему. 
Кроз формативно оцењивање: 
Свакодневно бележење активности 

ученика на часу у свеску евиденције 

наставника (активност, рад на часу, 

доношење прибора, однос према 

предмету, помоћ другима у раду, 

напредовање ученика). 
Такође, вреднује однос ученика према 

наставнику,  наставном предмету, али 

и другим ученицима одељења. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
Најстарији инструменти: 

тело, удараљке, дувачки, 

жичани; 

Удараљке - настанак, 

првобитни облик и развој; 

Ритмичке удараљке као 

најједноставнија група 

инструмената; 

Мелодијске удараљке; 

 

- препознаје инструменте по 

изгледу, начину настанка и звука 

- описује основне кјарактеристике 

настанка звука 

- препознаје везу између избора 

врсте инструмента и догађаја 

- разуме прилике када се музика 

изводи; 

-користимогућности ИКТ-а 

упримени знања о музичким 

инструментима(коришћење 

доступних апликација); 

 

Уз разумевање начина живота у 

праисторији и античком добу долази се 

до сазнања о првим инструментима. 

Полазна тачка препознавања музичких 

инструмената у праисторији може бити 

Орфов инструментариј, али и слушање 

музичких примера где ће ученици сами 

препознати групу инструмената. 

Посебан фокус је на удараљкама које су 

најједноставније и присутне у 

свакодневном животу ученика од самог 

рођења. 

Кроз фотографије и видео примере 

ученици ће затим схватити да су 

инструменти, поред гласа, најстарије 

средство изражавања човека. 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке 

изражајности - темпо, 

динамика, тонске боје 

различитих гласова и 

инструмената; 

Слушање вокалних, вокално-

инструменталних и кратких 

инструменталних 

-изражава се покретима за време 

слушања музике; 

-вербализује свој доживљај 

музике; 

-идентификује ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности(мелодија, 

Слушање музике је активан психички 

процес који подразумева емоционални 

доживљај. Ученик треба да има јасна 

упутства на шта треба да обрати пажњу 

при слушању музике.  

Осим препознавања композитора и 

музичког дела, ученик прати музички 

ток композиције, препознаје извођачки 
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композиција, домаћих и 

страних композитора; 

Слушање дела најстарије 

фолклорне традиције српског 

и других народа; 

Слушање народних и 

уметничких дела 

инспирисаних фолклором 

народа и народности, 

различитог садржаја, облика 

и расположења, као и 

музичких прича; 

 

ритам,темпо, динамика)утичу на 

тело иосећања; 

- препознаје вокални, 

инструментални или вокално-

инструментални састав 
-анализира слушано дело у односу 

на извођачки састав и 

инструменте; 

-илуструје примере коришћења 

плесова и музике према намени 

усвакодневном животу (војна 

музика, обредна музика, музика 

зазабаву...) 

-критички просуђује лош утицај 

прегласне музике на здравље; 

-понаша се у складуса правилима 

музичког бонтона;-користи 

могућности ИКТ-а за 

слушањемузике; 

-зна композитора и назив 

композиције који се слуша. 

 

састав, темпо и његове промене, 

динамику... 

У слушању музике праисторије и антике 

потребно обратити пажњу на везу 

између природе музичког тога и намене 

музичког дела. 

Слушање инструменталних и вокалних 

композиција треба да буде равноправно 

заступљено. 

Код вокалне музике обратити пажњу на 

текст, односно на везу музике и текста. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Певање песама самостално и 

у групи. 

Певање песама из нотног 

текста солмизацијом. 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива у стилу музике 

старих цивилизација 

певањем. 

Певање песама у 

комбинацији са покретом. 

- пева и свира самостално и у 

групи; 

- чита песму парлато  

- зна ноте и ритмичка трајања 

- препознаје музичка изражајна 

средства и ознаке 

- кроз свиарање и певање развије 

сопствену координацију и 

моторику 

Певање и свирање има драгоцен утицај 

на развој ученика; читање с листа 

(парлато или певање солмизацијом) 

активира највећи број когнитивних 

радњи. 

Кроз извођење музике подстаћи и 

развијати стил личног изражавања. 

Кроз певање и свирање усвајати 

елементе музичке писмености (нотне 

вредности, дур-мол лествице, предзнаци, 

сложени тактови, предтаткт, узмах...) 
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Свирање песама и лакших 

инструменталних дела по 

слуху на инструментима 

Орфовог инструментарија 

и/или на другим 

инструментима. 

Свирање дечијих, народних 

и уметничких композиција 

из нотног текста. 

Извођење дечијих, народних 

и уметничких игара. 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива музике старих 

цивилизација на 

инструментима или 

покретом. 

 

 
- примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација);- 

- кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику; 

-користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте,намене и 

карактера композиције 
 
-исказује своја осећања у току 

извођења музике; 

-примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

-учествује ушколским приредбама 

и манифестацијама; 

-користи могућностиИКТ-а у 

извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио 

снимака...); 

 

Кроз певање развијати опсег певања у 

складу са могућностима ученика. 

Потребно је распевати се, правилно 

седети и дисати. 

Уз музичко описмењавање ученика 

долази се до коришћења музичких 

инструмената, најпре мелодијски 

(металафон), а затим кроз групно 

музицирање и ритмичких ( удараљке). 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Креирање пратње за песме са 

ритмичким и звучним 

ефектима, користећи притом 

различите изворе звука. 

Креирање покрета уз музику 

коју ученици изводе. 

Осмишљавање музичких 

питања и одговор, ритмичка 

-користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких  целина 

кроз певање,свирање и покрет; 

- изражава своје емоције      

- осмишљава мање музичке 

целине; 

-комуницира у групии 

мпровизујући мање музичке 

Музичко стваралаштво као 

најкреативнији део, али и назахтевнији, 

представља коришћење музичких 

образаца кроз свирање и певање. 

Покретима ученика, задатим или 

импровизованим, ученик креира своју 

пратњу ( у складу са могућностима). 

Прављењем  музичких инструмената од 

материјала који су доступни ученицима, 
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допуњалка, мелодијска 

допуњалка са потписаним 

текстом, састављање 

мелодије од понуђених 

мотива. 

Импровизација мелодије на 

задати текст. 

Импровизација дијалога на 

инструментима Орфовог 

инструментарија и другим 

инструментима. 

Израда једноставних 

музичких инструмената. 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу старих 

цивилизација. 

целине гласом,инструментом или 

покретом 
 
- учествује у креирању школских 

приредби, догађајаи пројеката; 

-користи могућности ИКТ-аза 

музичко стваралаштво 

- прави музичке инструменте 

од материјала из свог 

окружења 

повезују се сазнања из области технике 

и технологије, ликовне културе... 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ЧОВЕК И МУЗИКА 
 

Ученик зна да наведе 

елементе музичког 

изражавања у праисторији 

и античком добу.  

Разуме и препознаје 

покрет/плес праисторије и 

антике. 

 

Ученик уз минималну 

помоћ наставника наводи 

елементе музичког 

изражавања у праисторији 

и античком добу. 

Самостално наводи 

покрете/плес. 

 

Ученик зна и разуме појам 

праисторије и антике; објашњава 

настанак музике у првобитној 

друштвеној заједници; повезује 

сазнања из ранијих разреда и са 

часова историје. 

Потпуно разуме живот и настанак музике у 

праисторији, као и њен развој током античког 

периода. Самостално повезује и исказује своје 

мишљење о позицији музике у том периоду. 

Разуме и објашњава историјски контекст уз 

повезивање већ стечених знања. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
 

Ученик препознаје 

музичке инструменте 

праисторије; 

ученик препознаје музичке 

инструменте из групе 

ударачких инструмената. 

Уз минималну помоћ 

наставника зна основе 

грађе музичких 

инструмената из праисторје 

и античког доба; 

разуме начин добијања 

тона на музичким 

инструментима из периода 

праисторије и групе 

ударачких инструмената. 

Ученик разуме и зна настанак 

музичких инструмената у 

праисторији и античком 

периоду;  

разуме употребу ударачких 

инструмената у музичким 

саставима; 

потпуно сам објашњава изглед и 

начин добијања тона на 

одређеним инструментима 

Потпуно самостално закључује и исказује 

своје мишљење о настанку инструмената, као 

и о употреби ударачких инструмената данас. 

Разуме историјски контекст настанка 

инструмената. Потпуно сам објашњава грађу 

инструмената и начин добијања тона уз 

повезивање претходно стечених знања. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

Ученик препознаје 

извођачки састав- вокални, 

инструментални и/или 

вокално-инструменатлни. 

Уз минималне сугестије 

наставника ученик 

препознаје извођачки 

састав 

Ученик самостално говори, 

објашњава музичко дело: 

извођачки састав, назив 

композиције, име композитора. 

Ученик потпуно самостално описује 

уметничко дело: извођачки састав, назив 

уметничког дела, име композитора. 

Објашњава и разуме историјски контекст 
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Препознаје инструмент 

и/или групу инструмената 

и/или уз помоћ 

наставника. 

вокални, инструментални 

и/или вокално-

инструменатлни. 

Зна назив дела. 

Зна да објасни водећу 

мелодију одређеног 

инструмента. 

Објашњава различитост епоха 

настанка одређеног музичког 

дела. 

настанка уметничког дела. Објашњава темпо 

и динамику уметничког дела. Повезује 

претходно стечена сазнања. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

Ученик препознаје ноте Ц-

ц2. 

Препознаје врсту 

тоналитета и/или лествице 

у којој је написана песма. 

Препознаје нотне 

вредности као основу 

музичке писмености 

(четвртине, половине, 

осмине, шеснаестине). 

Уз помоћ наставника чита 

парлато без поштовања 

ритма и темпа. 

Свира на мелодијском 

инструменту лакше песме 

без поштовања ритма и 

ритмичких вредности. 

Препознаје предзнаке: 

снизилицу, повисилицу, 

разрешилицу. 

Зна да напише лествице 

без ознака степена, 

полустепена, ступњева. 

Препознаје и разликује 

солмизацију од абецеде. 

 

Чита парлато уз поштовање 

нотних вредности- уз 

минималну помоћ 

наставника. 

Разуме и зна нотне 

вредности, и може да их 

изведе уз сугестију 

наставника. 

Зна да напише лествице уз 

основне ознаке. 

Зна разлику између 

солмизације и абецеде. 

Свира на мелодијском 

инструменту уз минимално 

поштовање ритма и нотних 

вредности. 

Зна да напише предзнаке. 

Ученик самостално чита парлато 

ц-ц1. 

Зна да напише летвице уз ознаке 

степена, полустепена, ступњева. 

Разуме и изводи песму уз 

поштовање нотних и ритмичких 

вредности. 

Зна да користи предзнаке, 

разуме њихову примену и значај. 

Свира мелодијски инструмент уз 

поштовање темпа и нотних 

вредности. 

Зна и разуме, објашњава разлику 

тоналитета дур-мол. 

 

Потпуно самостално ученик чита парлато 

песме Ц-ц2 уз поштовање темпа, ритма, 

нотних вредности. 

Објашњава нотне вредности и њихово трајање 

кроз тактирање. 

Објашњава дур-мол лествице, као и настанак 

мола из дура. 

Зна да употреби све предзнаке у читању и 

певању.  

Схвата и примењује њихову употребу.  

Самостално свира песм на мелодијском 

интрументу поштујући темпо, динамику, 

нотне вредности. 

Пише лествице уз све потребне ознаке. 

Одлично разуме и употребљава абецеду и 

солмизацију.  

Повезује већ стечена знања. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

Ученик прави једноставне 

музичке инструменте уз 

помоћ наставника. 

Користи задате ритмичке 

мотиве у заједничком 

музицирању. 

Ученик прави и дотерује 

музички инструмент. 

Употребљава тај 

инструмент на часовима 

музичке културе. 

Користи задате мелодијске 

мотиве у заједничком 

музицирању. 

Самостално истражује и прави 

музички инструмент који ће 

моћи да се презентује и користи 

на часовима музичке културе. 

Осмишљава ритмичке мотиве 

поштујући трајање нотних 

вредности у циљу заједничког 

музицирања. 

Ученик прави сложеније музичке 

инструменте уз поштовање свих делова 

одређеног инструмента. 

Активно учествује у осмишљавању 

мелодијских мотива уз поштовање трајања 

нота.  

Осмишљава краће музичке деонице у циљу 

групног музицирања. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: историја РАЗРЕД:пети 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом 

и националномидентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1. Основи проучавања 

прошлости 

- разликује основне временске 

одреднице (годину, деценију, 

век, миленијум, еру); 

− лоцира одређену временску 

одредницу на временској ленти; 

− разликује начине рачунања 

времена у прошлости и 

садашњости; 

− именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наведе 

граничне догађаје; 

− разврста историјске изворе 

према њиховој основној подели; 

− повеже врсте историјских 

извора са установама у којима 

се чувају (архив, музеј, библиотека); 

− веронаука: моћи да објасни да је 

рођење Христово догађај који 

дели историју на стару и нову 

ер 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона, ППТ 

Посета локалном музеју и културно-

историјским споменицима, 

историјском архиву,евентуално 

виртуелна посета музеју, 

локалитету... 

Увођење ученика у главне 

појмовеисторије као науке: ера, датум, 

век,деценија, миленијум, 

првотеоријски, а потом и 

практично,применом на примерима, а 

потом и 

самостално давање примера од 

стране ученика 

Вежбање рачунања времена и 

препознавања врсте ист.извора надатим 

примерима 

 

Ученици ће лекције обрађивати 

кроз филмове,серије и 

документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду 

услови дозвољавали 

организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 

 

2.  Праисторија наведе главне проналаске и 

опише њихов утицај на начин 

живота људи у праисторији; 

− разликује основне одлике 

каменог и металног доба; 

− музичко: искаже своје мишљење 

о значају и улози музике у 

животу човека 

− географија: помоћу карте 

повеже климатске услове са 

распрострањеношћу живог света 

на земљи 

− ликовно: искаже своје мишљење 

Користити методе/технике и облике 

рада, које активирају ученике и у 

којима су самосталнији у раду: 

анализа слика са праисторијских 

локалитета, ППТ, видео материјали 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима: географија, 

ликовно- скулптуре Лепенског вира 

и Винче, музичко васпитање- 

бубњеви, верска настава- постанак 

човека, грађанско васпитање- 

подела друштва по својини... 

Стално коришћење историјске карте 

Ученици ће лекције обрађивати 

кроз филмове,серије и 

документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду 

услови дозвољавали 

организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 
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о томе зашто људи стварају 

уметност− лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 

државе Старог истока; 

− користећи историјску карту, 

доведе у везу особине рељефа и 

климе са настанком 

цивилизација Старог истока; 

 

и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, табела, ППТ, питања 

Посета локалном музеју и културно- 

историјским споменицима, 

историјском архиву или видео 

материјал 

Коришћење е-уџбеника и др 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 

 

3.  Стари исток лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 

државе Старог истока; 

− користећи историјску карту, 

доведе у везу особине рељефа и 

климе са настанком цивилизација 

Старог истока; 

− одреди место припадникдруштвене 

групе на графичком приказу 

хијерархије заједнице; 

− пореди начин живота припадника 

различитих друштвених слојева на 

Старом истоку; 

− наведе најважније одлике државног 

уређења цивилизација Старог истока; 

− идентификује основна обележја 

и значај религије у цивилизацијама 

Старог истока; 

− разликује врсте писама 

цивилизација Старог истока; 

− илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа народа 

Старог истока на савремени свет; 

− користи основне историјске 

појмове 

− српски: проналази експлицитно 

и имплицитно садржане информације у 

једноставном књижевном и 

некњижевном 

тексту 

− географија: повеже географсказнања 

о свету са историјским развојем 

људског друштва и научно-

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима: географија- 

Мала Азија, Нил, Тигар, Еуфрат, 

ликовно (писма, пирамиде) и 

музичко васпитање, верска 

настава- 

политеизам, грађанско васпитање- 

однос владара и поданика... 

Коришћење историјских текстова 

и 

њихова анализа (Хамурабијев 

законик, Херодот-подизање 

пирамида, опис Вавилона, 

Библијске приче о Мојсију, 

Давиду и 

Соломону...) 

Стално коришћење историјске 

карте 

и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација (пирамиде, 

хијероглифи, клинасто, алфабет, 

слик различитих друштвених 

група), 

шеме друштвене лествице, 

питања, 

ППТ, видео-записа 

Упућивање ученика на коришћење 

Ученици ће лекције обрађивати 

кроз филмове,серије и 

документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду 

услови дозвољавали 

организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 
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технолошким прогресом 

− ликовно: искаже своје мишљење 

о томе како је развој цивилизације 

утицао на развој уметности 

− веронаука: моћи да наведе неке 

од карактеристика политеистичких 

религија и култура Старог века 

− веронаука: моћи да разликује 

Стари и Нови завет и моћи дапреприча 

библијски опис давања десет Божијих 

заповести Мојсију 

− Музичко: искаже своје мишљење о 

значају и улози музике у животу човека 

додатне литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде паноа, 

кратких записа, кратких излагања 

Коришћење е-уџбеника и др. 

Постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуаци 

4.  Античка Грчка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− визуелне и текстуалне информације 

повеже са одговарајућим историјским 

периодом или цивилизацијом; 

− опише особености природних 

услова и географског положаја 

античке Грчке; 

− лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 

државе античке Грчке; 

− приказује друштвену структуру и 

државно уређење грчких полиса 

на примеру Спарте и Атине; 

− пореди начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у 

античкој Грчкој, 

− идентификује узроке и  последице 

Грчко-персијских ратова и 

Пелопонеског рата; 

− истражи основна обележја и 

значај религије старих Грка; 

− разликује легенде и митове од 

историјских чињеница; 

− наведе значај и последице 

освајања Александра Великог; 

− илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античке 

Грчке и хеленистичког доба на 

савремени свет;  

− користећи дату информацију или 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима: географија 

(Атина, Спарта, Персија, 

Александрија) ликовно 

(архитектура, стилови) и музичко 

васпитање, верска настава- 

политеизам, грађанско васпитање- 

демократија, српски (позориште, 

трагедија, комедија)... 

Коришћење историјских текстова 

и 

њихова анализа (Хомер-Илијада, 

Херодот-Грчко-персијски ратови, 

битка на Термопилском кланцу, 

опис битака Александра 

Македонског, Аријан) 

Стално коришћење историјске 

карте 

и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

Ученици ће лекције обрађивати 

кроз филмове,серије и 

документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду 

услови дозвољавали 

организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 

 

 

 

 

Ученици ће лекције обрађивати 

кроз филмове,серије и 

документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 
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5. Антички Рим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленту времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност из историје 

античке Грчке и хеленизма у 

одговарајући миленијум, век или 

деценију; 

− израчуна временску удаљеност 

између појединих догађаја; 

− користи основне историјске 

појмове; 

− ликовно: искаже своје мишљење 

о томе како је развој цивилизације 

утицао на развој уметности 

- искаже своје мишљење о томе 

зашто је уметничко наслеђе важно 

− српски: вреднује поступке 

ликова и аргументовано износи 

ставове 

− грађанско:проналази примере 

моралних поступака у делима 

које чита 

− веронаука: моћи да именије 

неке политеистичке религиј− израчуна 

временску удаљеност 

између појединих догађаја; 

− користи основне историјске 

појмове; 

− лоцира на историјској карти 

простор настанка и ширења 

Римске државе; 

− наведе основне разлике између 

античке римске републике и 

царства; 

− разликује узроке од последица 

најзначајнијих догађаја у историји 

античког Рима; 

− истражи основна обележја и 

значај религије античког Рима; 

− илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античког 

Рима на савремени свет; 

− пореди начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у 

илустрација (Бацач диска, 

стубови,митски прикази на 

вазамашеме друштвене лествице, 

питања, 

ППТ, видео-записа 

Упућивање ученика на коришћење 

додатне литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде паноа, 

кратких записа, кратких излагања 

Коришћење е-уџбеника и др. 

Постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуацијеПрипремање 

наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења и предзнањима ученика 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике рада 

Обезбеђивање корелације са 

сродним предметима: географија 

(Рим, Средоземно море, Балканско 

полуострво-римске провинције, 

градови: Ниш, Београд, Сремска 

Митровица, Гамзиград), ликовно 

(тријумфална капија, палате, 

амфитеатар), верска настава-

развој 

хришћанства, грађанско 

васпитање 

(права робова, државно уређење)... 

Осмишљавање додатног 

материјала 

из историје 

Коришћење историјских текстова 

(Постанак Рима, Пунски ратови, 

Галски ратови...) и њихова 

анализа 

биографије...Уколико буду 

услови дозвољавали 

организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 
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античком Риму; 

− наведе најзначајније последице 

настанка и ширења хришћанства; 

− лоцира на карти најважније римске 

локалитете на територији Србије; 

− користећи дату информацију или 

ленту времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност из историје 

античког Рима у одговарајући 

миленијум, век или деценију 

− ликовно: искаже своје мишљење 

о томе како је развој цивилизације 

утицао на развојуметности 

− српски: вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

проналази експлицитно и имплицитно 

садржане информације у  

једноставнијем књижевном или 

некњижевном тексту 

− грађанско: проналази примере 

моралних поступака у делима 

које чита анализира сукоб из 

различитих углова 

− веронаука: моћи да именује 

неке политеистичке религије; 

моћи да наведе неке од карактеристика 

политеистичких религија и културе 

Старог века 

− ликовно: искаже своје 

мишљење о томе зашто 

Стално коришћење историјске 

карте 

и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шеме-мапе ума из 

уџбеника, табеле, ППТ, видео 

записи и др. 

Упућивање ученика на коришћење 

додатне литературе, интернета, 

енциклопедија... 

Коришћење е-уџбеника 

Израђује помоћна наставна 

средства: паное, карте, шеме, 

лозе... 

Истражује и излаже биографије 

познатих личности-КоКонстантин, 

Исус 

Христ, Цезар, Ханибал 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Основи проучавања 

прошлости 

Праисторија 

Стари исток 

АнтичкаГрчка 

Антички Рим 

− знања која је остварио су на 

нивоу 

репродукције, уз минималну 

примену; 

− у мањој мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe и искључиво уз 

подршку наставника 

изводи закључке који се 

− у довољној мери показује 

способност употребе 

информација у новим 

ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

− већим делом самостално 

изводи закључке 

− у великој мери показује 

способност примене 

знања и лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке 

који се заснивају 

на подацима; 

− решава поједине проблеме 

на нивоу 

− у потпуности показује 

способност 

трансформације знања и 

примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке 

који се заснивају 
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заснивају на подацима; 

− понекад је самосталан у 

решавању проблема и 

у недовољној мери критички 

рaсуђуje 

који се заснивају на подацима 

и делимично 

самостално решава поједине 

проблеме; 

− у довољној мери критички 

рaсуђуje 

стваралачког мишљења и у 

знатној мери 

критички рaсуђуje 

на подацима; 

− решава проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у потпуности 

критички рaсуђуje 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА РАЗРЕД: ПЕТИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и 

друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 
Ширење географских хоризоната и велика 

географска открића. 

Одговорност човека према планети Земљи. 

 повеже постојећа знања о природи и 

друштву са географијом као науком; 

 повеже географска знања о свету са 

историјским развојем људског 

друштва и научно-техничким 

прогресом; 

 на примерима покаже значај учења 

географије за свакодневни живот 

човека; 

разликује одговорно од неодговорног 

понашања човека према природним 

ресурсима и опстанку живота на планети 

Земљи; 

На првом наставном часу наставник уводи 

ученике у наставни предмет, односно, упознаје 

ученике са значајем географије. На овом часу је 

потребно помоћи ученицима да повежу постојећа 

знања о природи и друштву са географијом као 

науком. Заједно са ученицима навести примере и 

разлоге зашто се изучава географија, упознати 

ученике са садржајем наставног програма и дати 

им јасна упутства за рад. 

 

-иницијално тестирање, упознавање са 

начином оцењивања 

Ученик се оцењује на основу усмене 

провере постигнућа, писмене провере и 

практичног рада. Ученик се оцењује и на 

основу активности и његових резултата 

рада: писању и излагању презентација, 

различитим облицима групног рада, рад 

на пројектима и сл. Критеријуми 

бројчаног оцењивања (сумативно 

оцењивање) су дефинисани Правилником 

о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. 

ВАСИОНА 
 

Васиона, галаксијa, Млечни пут, звезде, 

сазвежђа. 

Сунчев систем: Сунце, планете, сателити, 

Месец, месечеве мене, астероиди,  

комете, метеори . 

 

 

 

 

 разликује појмове васиона, 

галаксија, Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља; 

 објасни и прикаже структуру 

Сунчевог система и положај Земље у 

њему; 

 разликује небеска тела и наводи 

њихове карактеристике; 

 одреди положај Месеца у односу на 

Земљу и именује месечеве мене; 

 

Програмску област Васиона чине најосновнија 

математичко-географска и астрономска знања о 

васиони, Сунчевом систему, облику и величини 

Земље, њеном положају у васиони и о небеским 

телима Сунчевог система. Кроз ову наставну 

област потребно је информисати ученике о 

основним карактеристикама осталих небеских 

тела. 

међупредметна корелација са сродним 

предметима 

Редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 

између ученика и ученика, одговарање на 

питања , 

-петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  

- Праћење реализације домаћих задатака , 

- Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 

- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 

   бележење одсуства  ученика, усмено 
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испитивање, 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

3.1 Облик Земље и структура њене 

површине 
Облик и димензије Земље, распоред копна 

и воде на Земљи 

Сила Земљине теже, глобус, екватор, 

полови. 

 

 помоћу глобуса опише облик Земље 

и наведе доказе о њеном облику; 

 помоћу карте опише распоред копна 

и воде на Земљи и наведе називе 

континената и океана; 

 примерима објасни деловање 

Земљине теже на географски омотач; 

 

 

 

 

 

 

 

Трећу програмска област Планета Земља 

чине садржаји физичке географије.За достизање 

исхода предвиђених овом темом најбоље је 

користити  демонстративно-илустративне методе 

и методе експеримента уз употребу модела 

Земљеглобуса и географске карте. Имајући у виду 

оријентацију програма предмета и његов фокус на 

развијање функционалних знања ученика, 

географска карта и њено коришћење током 

просеца учења и подучавања је обавезна. 

Упознавање ученика са картом и са основним 

појмовима картографске писмености према 

наставном програму започиње у првом циклусу 

основног образовања и васпитања и представља 

основу развијања функционалних знања.  радити 

на даљем унапређивању сналажења ученика на 

карти,  коришћењем  различитих облика , метода 

и техника учења:  партиципативне методе, рад у 

пару, тимски рад, диференцирана настава, 

индивидуализовани рад, коришћење различитих 

наставних средстава(карта,глобус,геогр. атлас) 

Редовно  праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 

између ученика и ученика, одговарање на 

питања , 

-петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  

- Праћење реализације домаћих задатака , 

- Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 

- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 

   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

3.2 Кретања Земље 

Ротација Земље и последица ротације: 

смена обданице и ноћи, привидно кретање 

Сунца, локално време. 

Револуција Земље и последице револуције: 

неједнака дужина обданице и ноћи током 

године, смена годишњих доба, календар, 

топлотни појасеви. 

 

 разликује и објасни Земљина 

кретања и њихове последице; 

 повеже смер ротације са сменом 

дана и ноћи; 

 повеже нагнутост земљине осе са 

различитом осветљеношћу 

површине Земље; 

 повеже револуцију Земље са сменом 

годишљих доба на северној и јужној 

полулопти и појавом топлотних 

појасева; 

 

  Препоручује  се примена очигледних наставних 

средстава (глобус, батеријска лампа, видео 

записи, анимације...) и демонстративно-

илустративне методе и методе експеримента како 

би се могао постићи висок степен разумевања и 

достизања предвиђених исхода. То ће бити 

предуслов за касније усвајање низа других 

појмова који су у вези са сменом обданице и 

ноћи, сменом годишњих доба, формирањем 

климатских појасева, односно свих појмова који 

су у вези са временом и климом и уопште, 

појавама и процесима у атмосфери, као и у 

хидросфери и биосфери. 

При обради наставних садржаја 

Револуција Земље и Топлотни појасеви треба 

објаснити термине, као што су екватор, Гринич, 

северни и јужни повратник и северни и јужни 

поларник. коришћење различитих наставних 

средстава ( карта , глобус , географски атлас … 

)индивидуализовани рад, програнирана настава, 

међупредметна корелација са сродним 

предметима 

  редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 

између ученика и ученика, одговарање на 

питања , 

-петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  

- Праћење реализације домаћих задатака , 

- Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 

- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 

   бележење одсуства  ученика, усмено 

испитивање, 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
3.3 Унутрашња грађа и рељеф Земље 

Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне 

плоче: кретање плоча, промена положаја 
континената. 

Вулканизам и земљотреси: елементи, настанак, 

зоне појава у свету и Србији, последице и шта 
радити у случају земљотреса. 

Стене: магматске, седиментне, метаморфне. 

Постанак рељефа процесима набирања и 

раседања, планине, низије, надморска и 

релативна висина. 

Обликовање рељефа дејством воде (радом река, 
таласа, леда, растварање стена) и ветра. 

Човек и рељеф (пoзитивни и негативни утицаји 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

3.4 Ваздушни омотач Земље 

Атмосфера (састав, структура и значај). 

Време и клима: климатски елементи и појаве 
(температура, притисак, влажност ваздуха, 

падавине, облачност, ветар). 

Климатски чиниоци, основни типови климе. 

Човек и клима (атмосферске непогоде, утицај 

човека на климу). 

 

 

 

 

 разликује деловање унутрашњих сила 

(сила Земљине теже, унутрашња топлота 
Земље); 

 разликује основне омотаче унутрашње 
грађе Земље; 

 наведе спољашње силе (ветар, вода) 
Земље; 

 помоћу карте и цртежа опише начине и 
последице кретања литосферних плоча 

(вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање); 

 разликује хипоцентар и епицентар и 

наведе трусне зоне у свету и у Србији; 

 наведе поступке које ће предузети за 
време земљотреса ; 

 опише процес вулканске ерупције и њене 
последице; 

 помоћу фотографија или узорка стена 
разликује основне врсте стена, описује 

њихов настанак и наводи примере за 

њихово коришћење; 

 помоћу карте, цртежа и мултимедија 

објашњава настанак планина и низија и 
разликује надморску и релативну висину; 

 разликује ерозивне и акумулативне 
процесе; 

 наведе примере деловања човека на 

промене у рељефу (бране, насипи, 
копови); 
 
 

 опише структуру атмосфере; 

 наведе временске промене које се 

дешавају у тропосфери (ветрови, 

падавине, облаци, загревање 

ваздуха...); 

 разликује појам времена од појма 

клима; 

 наведе климатске елементе и 

чиниоце и основне типове климе; 

 графички представи и чита 

климатске елементе (климадијаграм) 

користећи ИКТ; 

 користи дневне метеоролошке 

извештаје из медија и планира своје 

активности у складу са њима; 

 наводи примере утицаја човека на 

загађење атмосфере и предвиђа 

последице таквог понашања; 

Наставна област Планета Земља има посебан 

значај јер у оквиру ње ученици упознају објекте, појаве 
и процесе, гранске и међугранске везе, као и посебне 

физичко-географске законитости. Акценат треба 

ставити на достизање исхода који се односе на 
функционално знање ученика (како се понашати у 

случају земљотреса,  и треба навести примере 

позитивног и негативног деловања човека на природу.  
Природна средина је у суштини сплет тесно 

повезаних и међусобно условљених компонената које 

представљају јединствену целину. Имајући у виду 
нарушавање равнотеже у природној средини, потребно 

је указивати на превенцију и на заштиту природе.  
Потребно је код ученика развијати одговорност 

за   рационално коришћење природних ресурса као 

услову опстанка на Земљи,  од ученика се очекује 

да  опише одговорност коју човек има према планети 
Земљи, планети коју настањујемо. да  развију правилне 

ставове о  значају и очувању. 
- коришћењем различитих облика , метода и техника 
учења:  партиципативне методе ,  проблемска 

настава,  интерактивне методе,  рад у пару , тимски рад 

истраживачка настава, диференцирана настава, 
индивидуализовани рад коришћење различитих 

наставних средстава ( карта , глобус , географски атлас 

… ), тематска настава 
међупредметна корелација са сродним предметима 

 

Наставна област Планета Земља има посебан 

значај јер у оквиру ње ученици упознају објекте, појаве 

и процесе, гранске и међугранске везе, као и посебне 
физичко-географске законитости. Акценат треба 

ставити на достизање исхода који се односе на 

функционално знање ученика ( екстремних 
температура, астмосферских непогода, бујица и 

поплава...) и треба навести примере позитивног и 
негативног деловања човека на природу.  

Природна средина је у суштини сплет тесно 

повезаних и међусобно условљених компонената које 

представљају јединствену целину. Имајући у виду 
нарушавање равнотеже у природној средини, потребно 

је указивати на превенцију и на заштиту природе.  

Потребно је код ученика развијати одговорност 

о очувању биљни и рационалном коришћењу 
природних ресурса као услову опстанка на Земљи,  од 

ученика се очекује да  опише одговорност коју човек 

има према планети Земљи, планети коју настањујемо. 
да  развију правилне ставове о  значају и очувању. 

редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 
ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака 
,презентација 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме писаним 
путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  

- продукти ученикових активности 

- задовољство ученика на часу 

 

 

 

 

редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 
ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  

- продукти ученикових активности 
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 наводи примере о утицају 

атмосферских непогода на човека 

(екстремне температуре и падавине, 

град, гром, олуја); 

- коришћењем различитих облика , метода и техника 

учења:  партиципативне методе ,  проблемска 
настава,  интерактивне методе,  рад у пару , тимски рад 

истраживачка настава, диференцирана настава, 

индивидуализовани рад 

коришћење различитих наставних средстава ( карта , 
глобус , географски атлас … ), тематска настава 

међупредметна корелација са сродним предметима 

- задовољство ученика на часу 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 

3.5 Воде на Земљи 
Светско море и његова хоризонтална подела, 

својства морске воде (сланост, температура, 
боја, провидност), кретање морске воде (таласи, 

цунами, плима и осека, морске струје). 
 
Воде на копну: подземне воде и извори, реке, 
језера и ледници. 
 

Човек и вода – поплаве и бујице, заштита вода 

од загађења. 
 

 

 

 

 

 

 

 уочава и разликује на географској 

карти океане, већа мора, заливе и 

мореузе; 

 наведе и опише својства морске 

воде; 

 помоћу карте прави разлику између 

речне мреже и речног слива; 

 наведе и опише елементе реке 

(извор, ушће, различити падови на 

речном току); 

 разликује типове језерских басена 

према начину постанка; 

 наведе узроке настанка поплава и 

бујица и објасни последице њиховог 

дејства;  

 наведе поступке које ће предузети за 

време поплаве и након ње; 

 наведе примере утицаја човека на 

загађивање вода и предвиђа 

последице таквог понашања; 

 

 

Наставна област Планета Земља има посебан значај јер 
у оквиру ње ученици упознају објекте, појаве и процесе, 

гранске и међугранске везе, као и посебне физичко-

географске законитости. Акценат треба ставити на 
достизање исхода који се односе на функционално 

знање ученика ( екстремних температура, 

астмосферских непогода, бујица и поплава...) и треба 
навести примере позитивног и негативног деловања 

човека на природу.  
Природна средина је у суштини сплет тесно 

повезаних и међусобно условљених компонената које 

представљају јединствену целину. Имајући у виду 
нарушавање равнотеже у природној средини, потребно 

је указивати на превенцију и на заштиту природе. 
Потребно је код ученика развијати одговорност 

о очувању  и рационалном коришћењу природних 

ресурса као услову опстанка на Земљи,  од ученика се 

очекује да  опише одговорност коју човек има према 
планети Земљи, планети коју настањујемо. да  развију 

правилне ставове о  значају и очувању. 
- коришћењем  различитих облика , метода и техника 
учења:  партиципативне методе проблемска настава, 

интерактивне методе, рад у пару , тимски рад 
истраживачка настава диференцирана 
наставаиндивидуализовани рад коришћење различитих 

наставних средстава ( карта , глобус , географски атлас 

редовно праћење ученика  кроз дијалог вођен 
између ученика и наставника, као и између 

ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 
путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 
усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 
испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
3.6 Биљни и животињски свет на Земљи 

Распростирање биљног и животињског света на 
Земљи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 помоћу карте повеже климатске 

услове са распрострањеношћу живог 

света на Земљи; 

 помоћу карте наведе природне зоне 

и карактеристичан живи свет у 

њима; 

 опише утицај човека на изумирање 

одређених биљних и животињских 

врста; 

 наведе примере за заштиту живог  

света на Земљи. 

...) тематска настава 
међупредметна корелација са сродним предметима 
 Навести примере позитивног и негативног деловања 

човека на природу.  
 

 

 
Природна средина је у суштини сплет тесно 

повезаних и међусобно условљених компонената које 

представљају јединствену целину. Имајући у виду 

нарушавање равнотеже у природној средини, потребно 
је указивати на превенцију и на заштиту природе.  

Потребно је код ученика развијати одговорност 

о очувању биљних и животињских врста и рационалном 

коришћењу природних ресурса као услову опстанка на 

Земљи,  од ученика се очекује да  опише одговорност 

коју човек има према планети Земљи, планети коју 
настањујемо. да  развију правилне ставове о  значају и 

очувању. 
 коришћењем  различитих облика , метода и техника 
учења:  партиципативне методе  
- проблемска настава 
- интерактивне методе 
- рад у пару , тимски рад 
- истраживачка настава 
- диференцирана настава 
- индивидуализовани рад 
- коришћење различитих наставних средстава ( карта , 

глобус , географски атлас … ) 
- тематска настава 
међупредметна корелација са сродним предметима 

 

 

 

 

 
редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 
ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
 
- праћење самосталности у закњучивању на 
основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (5. разред) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
зна да географија проучава и природу 

и људско друштво 
-зна основну поделу географије 

(физичка, друштвена и регионална) 
 

Показује делимични степен активности и 

ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-разуме зашто је географија једна од 

најстаријих наука 
-разликује појмове литосфера, атмосфера, 

хидросфера и биосфера 
 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
-схвата интересовање првих људи за Земљу 

и остала небеска тела 
-уочава повезаност географије и 

географских дисциплина са другим наукама 
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-уочава повезаност географије и 
географских дисциплина са другим 

наукама 
-разуме међузависност природе и људског 
друштва 
-уочава значај географије за опште 

образовање и културу 
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ВАСИОНА 
 

 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
именује небеска тела у Сунчевом 

систему и наводи њихов распоред, зна 
да је Сунце за нас најзначајнија звезда 
  
 

Показује делимични степен активности и 

ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-разликује појмове: васиона,Сунчев 

систем,галаксија,светлосна година, 
-описује небеска тела и њихова 

кретања,препознаје димензије Земље, именује 

и описује месечеве мене 
-разликује сазвежђа и звездане системе и зна 

да служе за орјентацију 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
-уме да се оријентише помоћу Великих и 

Малих кола и звезде Северњаче препознаје 
и именује Месечеве мене 
 

 Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-уме да прати појаве које се периодично 
јављају на Земљи и на небу и то повезивати 

са Земљиним кретањима 
 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
Облик Земље и 

структура њене 

површине 
 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
 
описује облик Земље и препознаје 

појаве и процесе везане за њена 

кретања 
 
-уме да на географској карти покаже 
континенте и океане 

Показује делимични степен активности и 
ангажовања 
 
Ученику довољној мери именује и  
 
зна да унесе у нему карту распоред 
континената и океана 
 
зна кључне речи : елипсоид , геоид , Екватор , 
глобус , континенти , океани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
Кретања Земље 
 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
- зна појам ротације и револуције 
- зна да опише обртање Земље око 

њене замишљене осе-ротација 
- зна да опише обртање Земље око 
Сунца-револуција 
-препознаје појмове: 

зора,јутро,подне,вече,ноћ, 
обданица,оса, полови, упоредници, 

Екватор, повратници, поларници 

Показује делимични степен активности и 
ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
- дефинише Земљину замишљену осу 
- описује привидно кретање Сунца у току дана 

и у току године 
-зна шта је локално а шта зонално време и 
одређује временске разлике између часовних 

зона 
 

Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
-  именује топлотне појасеве и уме да 
одреди положај топлотних појасева на 

карти и на глобусу 
- разликује и дефинише појмове : зора , 
јутро , подне , вече , ноћ , обданица , оса , 

полови , упоредници , Екватор повратници , 

поларници  
 

Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
описује последице ротације:смена 

обданице и ноћи, разлике у 

времену,привидно кретање Сунца 
-  описује  последице обиласка Земље око 

Сунца и нагнутост Земљине осе: смена 

годишњих доба 
-  објашњава узроке неједнаке дужине 

обданице и ноћи током године 
-објашњава простирање и одлике 

топлотних појасева на Земљи 
 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
Унутрашња грађа и 

рељеф Земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

-  зна унутрашњу грађу Земље (језгро 

и омотач језгра) и на слици или 
моделу може да уочи наведене слојеве 
- именује стене које улазе у састав 

Земљине коре (магматске, 
седиментне, метаморфне) 
- именује спољаашње силе (ветар, 

вода, лед) 
-именуе Земљине сфере (литосферу, 

атмосферу, хидросферу и биосферу) и 

препознаје њихове основне одлике 

Показује делимични степен активности и 

ангажовања 
 
Ученику довољној мери именује и  
 
-  зна  шта су фосили и да се помоћу њих може 

утврдити старост стена 
-  зна да је Земља изграђена од више 

литосферних плоча које се стално крећу 
-  разликује веначне и громадне планине и 
може да наведе њихове одлике 
 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 
-Ученик  у великој мери одређује  и 

-  разуме  да је кретање литосферних плоча 

условљено кретањем магме у омотачу језгра 
-  именује унутрашње силе Земље (Земљина 
гравитација,унутрашња топлота Земље) и 

описује њихов утицај на настанак рељефа 

на Земљиној површини  
 разликује хипоцентар и епицентар и 

наведе трусне зоне у свету и у Србији; 

 наведе поступке које ће предузети за 
време земљотреса ; 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
 
-  именује унутрашње силе Земље 
(Земљина гравитација,унутрашња топлота 

Земље) и описује њихов утицај на настанак 

рељефа на Земљиној површини  
- зна како долази до набирања и раседања 

Земљине коре 
-  примењује стечена знања у различитим 
ситуацијама (игра,учење,препознавање 

опасности) 
помоћу карте и цртежа описује  начине и 
последице кретања литосферних плоча 
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објашњава настанак планина и низија и 

разликује надморску и релативну 
-  разликује и објашњава ерозивне (речно 

корито, долина, цирк, валов, шкрапа, 

вртача, увала, крашко поље, пећина, јама...) 
и акумулативне облике рељефа (аде, делте, 

жала,..) 

(вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање); 
наведи поступке које ће предузети за 

време земљотреса ; 
описује процес вулканске ерупције и 
њене последице; 

 
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 

Ваздушни омотач 

Земље 
 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
именује слојеве атмосфере 

(тропосфера, стратосфера, мезосфера, 
термосфера) 
-наводи састав атмосфере 

(гасови,чврсте честице и водена пара) 

и загађиваче атмосфере 
 - разликује време и климу 
 - именује временске елементе и 
климатске чиниоце 
 

 

 

 

Показује делимични степен активности и 

ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  именује временске или метеоролошке 

елементе (сунчева светлост, температура 
ваздуха, ваздушни притисак, ветар, влажност 

ваздзха, облачност, падавине) и описује их 
-  зна чиме се мере и како се изражавају 

вредности метеоролошких елемената 
- именује и описује климатсе факторе 

(географска ширина,,надморска висина,однос 
мора и копна, правац пружања планина, 

морске струје, ветрови, врста подлоге и човек) 
 

 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
описује одлике тропосфере 
-разуме значај атмосфере за опстанак живог 
света на Земљи 
-  именује временске или метеоролошке 

елементе (сунчева светлост, температура 

ваздуха, ваздушни притисак, ветар, 

влажност ваздзха, облачност, падавине) и 

описује их 
-  разуме значај временске прогнозе за 

човека и његове делатности 
-  зна чиме се мере и како се изражавају 
вредности метеоролошких елемената 
- именује и описује климатсе факторе 

(географска ширина,,надморска 
висина,однос мора и копна, правац пружања 

планина, морске струје, ветрови, врста 

подлоге и човек) 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-објашњава међусобну условљеност 
метеоролошких елемената 
-анализира табеле и клима-дијаграме и 

доноси закључке 
-именује основне типове климе на Земљи и 

описује њихове одлике 
-уме да уцрта зонални распоред типова 
климе на немој карти методом бојења и 

реонирања 
-разликује позитивне и негативне утицаје, 
као и глобалне и локалне последице 

човековог деловања на атмосферу и 

именује загађиваче атмосфере 
-разуме важност и могућност личног 

учешћа у заштити,обнови и унапређењу 

атмосфера и животне средине 
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 

Воде на Земљи 

 
 

 

 
 

 
 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

-  зна однос копнених и водених 
површин на Земљи 

-  зна да је светско море јединствена 

водена површина коју чине океани, 
мора, заливи и мореузи 

- препознаје и именује океане и већа 
мора на Земљи 

-зна поделу језера на природн и 

вштачка 
 

Показује делимични степен активности и 
ангажовања 

 

Ученику довољној мери именује и  
 

- описује облике разуђености обала 

и  препознаје на географској карти 
најразуђеније обале континената и регија 

- наводи и описује својства морске воде и њена 
кретања 

- разликује речну мрежу,речни систем и речни 

слив, приказује на немој карти океане, већа 
мора, заливе, мореузе, реке, речне системе, 

сливове, развођа и језера света 

наведе и опише елементе реке (извор, ушће, 
различити падови на речном току 

Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 

-Ученик  у великој мери одређује  и 

разликује и објашњава географске 
чињенице-објекте,појаве, процесе и односе 

у Земљиним сферама 

разликује речну мрежу,речни систем и 
речни слив, приказује на немој карти 

океане, већа мора, заливе, мореузе, реке, 
речне системе, сливове, развођа и језера 

света 

уочава и разликује на географској карти 
океане, већа мора, заливе и мореузе; 

помоћу карте прави разлику између речне 

мреже и речног слива; 
наведе примере утицаја човека на 

загађивање вода и предвиђа последице 

таквог понашања; 

Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  
-  разуме значај мора за живот људи и 

њихове делатности 

-  разуме важност и могућност личног 
учешћа у заштити, обнови и унапређивању 

вода и животне средине 
-објашњава поделу језера према начину 

постанка њихових басена и значај језера 

- уме да користи различите изворе 
информација (уџбеник, научно-популарну 

литературу, енциклопедије, Интернет...). 

 наведи узроке настанка поплава и 
бујица и објашњава последице 

њиховог дејства; 

 наведи поступке које ће предузети за 

време поплаве и након ње; 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
Биљни и 

животињски свет на 

Земљи 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 именује биосферу и препознаје њене 

одлике 

Показује делимични степен активности и 

ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  разликује и објашњава географске чињенице 

и процесе у биосфери 
-  зна који фактори условљавају 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  

 објашњава утицај природних фактора на 
развој биљног и животињског света  

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
 објашњава физичке законитости у 

биосфери 
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- наводи основне природне зоне 
- објашњава појам биосфере 
 

 

 

 

 

распрострањеност биљног и животињског 

света на Земљи 
-  разликује и објашњава природне зоне на 

Земљи 
 

-разуме и зна да покаже на географској 

карти зонални распоред биљака и животиња 
на Земљи ињихове одлике 
-  разликује и објашњава вертикалне 

вегетацијске спратове 

- објашњава утицај природних фактора на 

развој биљног и животињског света и на 
њихов хоризонтални и вертикални 

распоред 
-   уме да покаже на географској карти 
света зонални распоред биљака и животиња 

на Земљи 
-  објашњав  међусобну повезаност и 
зависност биљног и животињског света, 

рељефа, климе, земљишта и човека 
-   објашњава узроке и последице 
негативног деловања људи на биљни и 

животињски свет на Земљи 
 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА РАЗРЕД:ПЕТИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 

писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за 

даљи развој математичких појмова. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА, 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ (6 

часова) 

 

Ученик ће бити у стању да: 
- покаже ниво знања и 

савладаности програмских 

садржаја из претходних разреда и 

ниво оспособљености за 

самостално решавање задатака и 

за самоконтролу 
- разуме где је грешио у раду и 

зна начин да те грешке исправи 

У остваривању програмских 

садржаја реализовати два часа 

обнављања градива претходних 

разреда, један час реализовати 

иницијални тест и део наредног 

часа извршити анализу резултата. 

Направити план за обнављање 

области из којих су ученици 

показали најслабије резултате 

Иницијално тестирање ради процене 

способности за несметано праћење 

наставе у петом разреду. Ученици 

анализирају, упоређују, разликују, 

критички суде, износе лични став и 

оспособљавају се да процењују и 

самопроцењују. 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ (34; 16+18) 

Први део 

 

Својства операција сабирања, 

множења, одузимања и дељења 

у скупу N0. 

 

 
Ученик ће бити у стању да: 
 
– израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну 

једначину или неједначину (у 

скупу природних бројева) 
 

– Ова тема представља природну везу са 

градивом првог циклуса и у оквиру ње треба 

проширити и продубити знања која су ученици 
раније стекли. Обновити својства скупова N и 

N0 (претходник и следбеник) и подсетити се 

придруживања бројева тачкама бројевне 
полуправе. 

 

Кроз разноврсне задатке са изразима, 
једначинама и неједначинама из свакодневног 

живота, наставити са изграђивањем појмова 

бројевни израз, променљива, израз с 
променљивом и придруживање, користећи при 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика   

Петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора 

или кратких писмених одговора  

 Целочасовна провера знања путем 
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Дељење са остатком у скупу N0 

(једнакост a = bq + r, 0 ≤ r <b). 

 

Својства дељивости; чиниоци и 

садржаоци природног броја. 

 

Дељивост са 2, 5 и декадним 

јединицама. 

 

Дељивост са 4 и 25. 

 

Дељивост са 3 и 9. 

 

Скупови и скуповне операције: 

унија, пресек и разлика. 

 

Други део 

 

Прости и сложени бројеви. 

 

Ератостеново сито. 

 

Растављање природних бројева 

на просте чиниоце. 

 

Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац. Еуклидов 

алгоритам за налажење НЗД. 

 

Заједнички садржалац и 

најмањи заједнички садржалац. 

Веза између НЗД и НЗС. 

   

– реши једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину (у 

скупу природних бројева) 
 
– примени правила дељивости са 

2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним 

јединицама 
 
– разликује просте и сложене 

бројеве и растави број на просте 

чиниоце 
 
– одреди и примени НЗС и НЗД 
 
– изводи скуповне операције 

уније, пресека, разлике и 

правилно употребљава 

одговарајуће скуповне ознаке 
 
– правилно користи речи и, или, 

не, сваки у математичко-

логичком смислу 
 

томе и термине израз, формула, исказ. Код 

једначина и неједначина задржати се на 
једноставнијим облицима, у циљу усвајања 

концепта решавања датог проблема. 

 
Уочавати примере једноставнијих 

(функцијских) зависности у разним областима 

(придруживање по датом правилу бројева – 
бројевима, бројева – дужима, бројева – 

површинама и др.). При томе је важно 

коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока 
алгоритма, табела резултата неког пребројавања 

или мерења и др). У овом делу треба користити 

и примере са геометријским облицима, у којима 
се појављује зависност међу величинама. 

 

У делу који се односи на дељивост, подсетити 
ученике да дељење у скупу природних бројева 

без остатка није увек могуће. Увести дељење са 

остатком, једнакост а=bq+r, 0≤r<b и скуп 
могућих остатака. Истаћи својства дељивости и 

анализирати дељивост збира, разлике и 

производа. 
 

Правила дељивости декадним јединицама и 

бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да ученици 
сами откривају законитости и активно се 

укључују у процес истраживања и учења, док за 

правила дељивости са 3 и 9 треба ученике 
добро изабраним примерима водити до 

правила. Такође, ученици треба да уоче и везе 

између ових правила (нпр. ако је број дељив са 
10, дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту, 

нагласак треба да буде на примени, а не на 

формалном начину излагања. 
 

На конкретним примерима подскупова N0, 
увести различите начине записивања скупова уз 

увођење појма празног скупа и бесконачног 

скупа. Увести основне појмове о скуповима и 
математичком изражавању: скуп, елементи, 

подскуп, једнакост скупова, празан скуп, са 

одговарајућим знацима; скуповне операције: 
унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. 

Коришћењем примера из текућих садржаја, 

посебно аритметичких и касније геометријских, 
даље осмишљавати појам скупа, изграђивати 

математички језик и уносити прецизност у 

изражавању. На подесним примерима 
илустровати математичко-логичку употребу 

речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). 

Скуповне операције над два скупа треба 
илустровати разноврсним примерима са 

природним бројевима, уз коришћење Венових 

контролне вежбе  

Праћење израде домаћих задатака 

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања приликом 

рада у групи. 

Наставник ће континуирано и на 

примерен начин указивати ученику 

на ниво његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна.  

 

. 
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дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба 

да решавају задатке у којима се скуповне 
операције примењују на скупове делилаца, 

односно садржалаца бројева, што представља 

добар увод за увођење појмова највећи 
заједнички делилац и најмањи заједнички 

садржалац. 

 
Увести појмове простог и сложеног броја, 

објаснити поступак Ератостеновог сита и 

поступак растављања природних бројева на 
просте чиниоце и одређивања највећег 

заједничког делиоца и најмањег заједничког 

садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним 
примерима) и везу између НЗД и НЗС, и 

оспособити ученике за њихови примену у 

проблемским задацима. 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

 

Тачке и праве; односи 

припадања и распореда. 

Однос правих у равни; 

паралелност. 

Мерење дужине и једнакост 

дужи. 

Кружница и круг. Кружница и 

права. 

Преношење и надовезивање 

дужи. 

Централна симетрија. 

Вектор и транслација. 

 

Ученик ће бити у стању да: 
 
– анализира односе датих 

геометријских објеката и запише 

их математичким писмом 

– опише основне појмове у вези 

са кругом (центар, полупречник, 

тангента, тетива) и одреди 

положај тачке и праве у односу 
на круг 

– нацрта праву паралелну датој 

правој користећи геометријски 
прибор 

– упореди, сабира и одузима 
дужи, конструктивно и рачунски 

– преслика дати геометријски 

објекат централном симетријом и 
транслацијом 

– правилно користи геометријски 
прибор 

 

– Главни циљ теме јесте да успостави природни 

прелаз на више нивое разумевања геометрије, 

са нивоа визуелизације (на коме су базирани 
садржаји геометрије у првом циклусу), на нивое 

анализирања и апстракције (одн. неформалне 

дедукције). Нови ниво подразумева описивање 
и репрезентације геометријских објеката на 

природном и формалном језику, анализирање 

односа међу објектима. Ученици усвајају 
елементе дедуктивног закључивања (правилно 

формулисање тврђења; правилно закључивање, 

правилно коришћење везника и, или, а 
нарочито ако...онда). Садржаје треба да прате 

задаци у којима се истиче правилно 

изражавање, договорено означавање, коректно 
цртање, и којима се подстиче логичко-

комбинаторно размишљање. 

 
Полазећи од појмова тачке и праве и односа 

припадања и распореда увести појам дужи и 

појам полуправе и начине њиховог 
обележавања. Неформално истаћи очигледне 

истине које се односе на наведене појмове и 

односе. 
 

Разматрати однос две праве у равни; 

формулисати као очигледну истину да за сваку 
праву и тачку ван ње постоји јединствена права 

која пролази кроз дату тачку и паралелна је 

датој правој; заједно са овом чињеницом 
показати цртање (обичним и троугаоним 

лењиром) праве паралелне датој правој кроз 

тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи 
симетричност и транзитивност паралелности 

(без увођења тих појмова), као и области на које 

је подељена раван задатим правама. Као 
посебно важне области (заједно са границом) 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика   

Петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора 

или кратких писмених одговора  

 Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  

Праћење израде домаћих задатака 

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања приликом 

рада у групи. 

Наставник ће континуирано и на 

примерен начин указивати ученику 

на ниво његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна. 
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истаћи троуглове и паралелограме и начине 

њиховог означавања. 
 

Објаснити практичан значај стандарних 

јединица мере и потребу за деловима јединице 
мере. Изражавати дужине вишеименованим 

бројевима и истаћи претварање у једноимене 

најнижих јединица. Једнакост дужи увести као 
једнакост њихових дужина (уз истицање да се 

једнакост не односи на једнакост дужи као 

скупова тачака). 
 

Увести појмове: кружница, круг, центар, 

полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. 
Однос две кружнице, односно два круга 

разматрати на конкретним примерима и 

задацима. 
 

Користити шестар као геометријски инструмент 

за цртање кружница, упоређивање дужи и 
операције над њима. 

 

Конструктивно упоређивање, сабирање и 
одузимање дужи повезати са мерењем. У 

задацима користити изломљене линије 

(отворене и затворене) без експлицитне 
дефиниције и увести појам обима затворене 

изломљене линије. 

 
Централном симетријом пресликавати тачке, 

дужи, кружнице, троуглове, квадрате и 

правоугаонике. Истаћи основне особине 
централне симетрије и повезати их са 

особинама паралелограма. 

 
Увести појмове усмерених дужи и вектора 

(интензитет, правац, смер). Транслацијом 
(„паралелним преношењем”) пресликавати 

тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и 

правоугаонике и остале једноставне фигуре, 
користећи при томе геометријски прибор. 

Истаћи основне особине транслације и повезати 

их са особинама паралелограма. 

УГАО 

 

Угао, централни угао; једнакост 

углова. 

Надовезивање углова (суседни 

углови, конструктивно 

Ученик ће бити у стању да: 

 
 - правилно користи геометријски 
прибор 

– идентификује врсте и опише 

својства углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, углови на 

– Угаону линију увести као унију две полуправе 
са заједничким почетком. Истаћи разлику 

између конвексне и неконвексне области. Угао 

увести као унију угаоне линије и једне од 
поменутих области, али даља разматрања 

ограничити само на конвексне углове. Увести и 

означавање углова малим словима грчког 
алфабета. Користећи се механичким моделима 

(кретање клатна, лепеза и сл.) мотивисати 

придруживање кружних лукова (и 
одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика   

Петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора 

или кратких писмених одговора  



 

368 | с т р а н а  

 

упоређивање, сабирање и 

одузимање углова). 

Упоредни углови; врсте углова. 

Мерење углова, сабирање и 

одузимање мере углова. 

Угао између две праве; 

нормалне праве; унакрсни 

углови. 

Углови на трансверзали. 

Транслација и углови. 

 

трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и примени 

њихове узајамне односе 

– нацрта праву нормалну на дату 

праву користећи геометријски 

прибор 

– измери дати угао и нацрта угао 
задате мере 

– упореди, сабере и одузме 
углове рачунски и конструктивно 

– реши једноставан задатак 

применом основних својстава 

паралелограма (једнакост 

наспрамних страница и 

наспрамних углова) 

 

увести као углове чије су одговарајуће тетиве у 

круговима једнаких полупречника једнаке. На 
ово објашњење надовезати конструктивно 

преношење углова помоћу шестара и лењира, а 

затим и конструктивно упоређивање, сабирање 
и одузимање углова 

 

Развити код ученика вештину мерења и цртања 
угла помоћу угломера. Повезати једнакост 

углова са једнакошћу њихових мера. Увести 

делове степена (минуте и секунде) и поступке 
сабирања и одузимања мера углова. 

 

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести 
нормалност правих. Ученике треба оспособити 

да цртају нормалу на праву из дате тачке 

употребом троугаоног лењира, а након 
истицања нормалности тангенте и 

одговарајућег полупречника, и за цртање 

тангенте на кружницу у задатој тачки 
кружнице. Објаснити шта се подразумева под 

растојањем тачке од праве. Под углом између 

правих које нису међусобно нормалне 
подразумевати одговарајући оштар угао. 

 

Истаћи углове које образује трансверзала две 
паралелне праве. Када трансверзала није 

нормална на паралелним правама, добијене 

углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су 
сви углови исте врсте међусобно једнаки. 

 

Обновити једнакост наспрамних страница 
паралелограма, и извести једнакост наспрамних 

углова паралелограма. Објаснити шта се 

подразумева под растојањем између две 
паралелне праве. Истаћи односе углова са 

паралелним крацима. 

 Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  

Праћење израде домаћих задатака 

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања приликом 

рада у групи. 

Наставник ће континуирано и на 

примерен начин указивати ученику 

на ниво његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна. 

РАЗЛОМЦИ 

 

Први део 

 

Појам разломка облика a/b (а, 

b N). 

 

Придруживање тачака бројевне 

полуправе разломцима. 

 

Проширивање, скраћивање и 

Ученик ће бити у стању да: 

 
– прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној 

полуправој разломке у оба записа 

и преводи их из једног записа у 
други 

– одреди месну вредност цифре у 

запису децималног броја 

– заокругли број и процени 

– Појам разломка, као дела целине, ученици су 
упознали у првом циклусу. На почетку увести 

појмове правог односно неправог разломка, као 

и мешовитог броја. Претварање мешовитог 
броја у неправи разломак и обрнуто, повезати 

са поступком дељења са остатком. 

 
Геометријску интерпретацију ненегативних 

рационалних бројева уводимо помоћу бројевне 

полуправе. Примери за то треба да буду 
разноврсни, имениоци разломака не треба да 

буду већи од 10, а ученици треба да схвате 

важност избора јединичне дужи за прецизно 
приказивање датих разломака. Бројевна 

полуправа се може користити и за упоређивање 

разломака. 
 

 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика   

Петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора 

или кратких писмених одговора  

 Целочасовна провера знања путем 
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упоређивање разломака. 

 

Децимални запис разломка и 

превођење у запис 

облика a/b (b ≠ 0).  

 

Упоређивање бројева у 

децималном запису. 

 

Заокругљивање бројева. 

 

Други део 

 

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и 

њихова својства. 

 

 Изрази. 

 

Једначине и неједначине у 

скупу разломака. 

 

Трећи део 

 

Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера). 

 

 Основна неједнакост 

 p < (p+q)/2 < q. 

 

грешку заокругљивања; 

– израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну 
једначину и неједначину 

– реши једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну 
једначину или неједначину 

– одреди проценат дате величине 

– примени размеру у 

једноставним реалним 
ситуацијама 

– примени аритметичку средину 
датих бројева 

– сакупи податке и прикаже их 

табелом и кружним дијаграмом и 

по потреби користи калкулатор 
или расположиви софтвер 

 

Проширивање и скраћивање разломака уводити 

на основу особине количника да се он не мења 
када се и дељеник и делилац помноже, односно 

поделе истим бројем различитим од нуле. 

Скраћивање разломка до несводљивог повезати 
са познатим поступком налажења највећег 

заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На 

примерима показати да се скраћивање може 
извести и поступно, али да је претходни 

поступак ефикаснији. 

 
Упознати ученике са различитим начинима 

упоређивања разломака. Примере који се 

користе треба илустровати помоћу кружних 
исечака или фигура у квадратној мрежи и на тај 

начин повезати овај део теме са темама из 

геометрије (нпр. угао и мерење угла). 
 

Увођење децималног записа разломка и њихово 

приказивање на бројевној полуправој повезати 
са мерењем дужине, масе и запремине 

течности, коришћењем примера из 

свакодневног живота. Превођење разломака у 
децимални запис започети са разломцима који 

се могу свести на децималне разломке, а након 

тога увести и појам периодичног децималног 
записа. 

 

Сабирање и одузимање разломака увести 
свођењем на заједнички именилац, с тим што на 

почетку не треба инсистирати на најмањем 

заједничком садржаоцу. Множење разломака 
најлакше је илустровати у квадратној мрежи 

нпр. преко површине правоугаоника. Пре 

дељења разломака упознати ученике са појмом 
реципрочне вредности разломка и природног 

броја. Само дељење увести помоћу 
једноставних примера дељења разломка 

природним бројем и на крају уопштити да је 

дељење разломком исто што и множење 
његовом реципрочном вредношћу. 

 

Код сабирања, одузимања и множења 
децималних бројева користити аналогију са 

извођењем истих операција са природним 

бројевима. Код дељења увести прво дељење 
децималног броја природним, а након тога, кроз 

добро одабране примере, показати како се 

дељење децималних бројева своди на 
претходни случај. 

 

Упознати ученике са чињеницом да особине 
рачунских операција које су важиле у скупу 

природних бројева, важе и у скупу разломака. 

контролне вежбе  

Праћење израде домаћих задатака 

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања приликом 

рада у групи. 

Наставник ће континуирано и на 

примерен начин указивати ученику 

на ниво његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна. 
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Код израза се треба задржати на примерима 

који нису сувише сложени, јер је циљ 
увежбавање извођења рачунских операција и 

примена њихових особина. Приликом обраде 

једначина и неједначина треба се задржати на 
једноставнијим примерима и користити 

аналогију са решавањем једначина и 

неједначина у скупу природних бројева. Треба 
имати у виду да су исходи који се односе на 

изразе, једначине и неједначине развојног типа, 

односно исходи који се развијају и током 
наредних разреда. 

 

Веома важан део ове теме су проблемски – 
текстуални задаци у којима се користе 

разломци и децимални запис разломака, помоћу 

којих се подстиче развој логичког начина 
мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми 

из свакодневног живота, нпр. планирање кућног 

буџета којим се, поред увежбавања операција са 
децималним записом бројева, ствара и основа за 

развој финансијске писмености, а има и своју 

васпитну улогу. 
 

У делу који се односи на примену, потребно је 

ученике оспособити да процентни запис 
разломка, аритметичку средину и размеру 

повежу са проблемима из свакодневног живота 

(попусти, поскупљења, подела новца у 
одређеној размери, израчунавање просечне 

оцене, висине или примена аритметичке 

средине у спорту). 
 

Увођење процентног записа разломка пожељно 

је обрадити кроз визуелне представе на 
дијаграмима (најпре квадрата подељеног на 

стотине, а затим произвољног правоугаоника, 
правилног многоугла или круга) и кроз 

ситуације у којима се проценат појављује, као 

што су израчунавања снижења или поскупљења 
неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а 

након разумевања појма и концепта, и за било 

коју другу вредност. Кроз ове примере уједно 
се може увежбавати и превођење разломка у 

децимални и процентни запис, кроз примере 

који изискују овакву врсту записа броја. 
 

Аритметичку средину је пожељно обрадити и 

вежбати на конкретним примерима (оцене у 
дневнику, спорт, кроз истраживачке задатке и 

сл.). 

 
Важно је правилно формирање и разумевање 

појма размере. Оспособити ученике за њено 
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коришћење у пракси: при цртању и читању 

разних планова и графикона; при одређивању 
растојања; при решавању проблема поделе у 

датој размери и при повећавању и смањивању 

слика. Обраду овог градива подредити 
практичном циљу, уз повезивање с већ 

упознатим садржајима математике и других 

предмета. 
 

Ова област је погодна за развијање разних 

других компетенција, кроз задатке који би од 
ученика изискивали различите врсте 

истраживања. Резултате истраживања ученици 

треба да представљају графички и на тај начин 
стекну осећај за упоређивање разломака у 

различитим записима. За исход који се односи 

на прикупљање података и приказивање 
података у табели и кружном дијаграму не 

постоји одговарајући садржај, јер је предвиђено 

да се на остваривању овог исхода ради током 
реализације целе теме. 

ОСНА СИМЕТРИЈА 

 

Осна симетрија у равни и њене 

особине. 

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција 

нормале. 

Симетрала угла. 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

– идентификује 

оснoсиметричну фигуру и 

одреди њену осу симетрије 

– симетрично преслика тачку, 

дуж и једноставнију фигуру 

користећи геометријски 

прибор 

– конструише симетралу дужи, 

симетралу угла и примењује 

њихова својства 

– конструише праву која је 

нормална на дату праву или 

паралелна датој прави 

 

Код увођења појма осне симетрије од велике 

важности су: примери који се ученицима дају 
на непосредно посматрање и експериментисање 

и питања која ученицима постављамо како би 

дошли до њихових основних представа о 
најважнијим карактеристикама осне симетрије. 

 

Примере са осном симетријом започети на 
квадратној мрежи са осама симетрије које су 

идентичне са линијама мреже, са циљем да 

ученици самостално дођу до основних особина 
осне симетрије, а затим прећи на примере без 

квадратне мреже. Осном симетријом 

пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, квадрат 
и правоугаоник, а приликом цртања користити 

геометријски прибор. 

Појам осносиметричне фигуре се такође усваја 
интуитивно, што значи да се низом примера 

указује да постоје фигуре које имају једну или 

више оса симетрија и фигуре које немају ту 
особину. 

Ученике научити да користећи геометријски 

прибор, конструишу симетралу дужи, 
симетралу угла, нормалу из тачке на праву и 

примене њихове особине у проблемским 

задацима. 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика   

Петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора 

или кратких писмених одговора  

 Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  

Праћење израде домаћих задатака 

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања приликом 

рада у групи. 

Наставник ће континуирано и на 

примерен начин указивати ученику 

на ниво његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна. 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И 

АНАЛИЗА 

(8; 4 + 4)   

Ученик ће бити у стању да: 
- покаже ниво знања и 

савладаности програмских 

У остваривању програмских садржаја 

реализовати 4 писмена задатка ( у трајању од по 
једног часа), са исправкама, 8 часова. На 

писменим задацима,ученици показују ниво 

Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја 

одређених тема путем 
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Четири једночасовна писмена 

задатка 
Анализа и исправке писмених 

задатака 

садржаја из одређених наставних 

тема и ниво оспособљености за 

самостално решавање задатака и 

за самоконтролу 
- разуме где је грешио у раду и 

зна начин да те грешке исправи 

знања и савладаности програмских садржаја из 

одређених наставних тема и ниво 
оспособљености за примену научених појмова 

и математичких чињеница у решавању 

задатака. 
Ученици показују у којој су мери оспособљени 

за 

самостално решавање задатака и за 
самоконтролу, какве су навике стекли у погледу 

упорности,уредности и прецизности у раду 

четири  писмена  задатка  и увежбавање 

истих знања путем четири часа анализе 

и исправке писменог задатка где 

ученици анализирају, упоређују, 

разликују, критички суде, износе лични 

став и оспособљавају се да процењују и 

самопроцењују. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 
(34; 16+18) 

Записује скуп набрајањем 

елемената, препознаје празан 

скуп, зна да понови дефиниције 

уније, пресека и разлике два 

скупа, чита и пише природне 

бројеве 
-Препознаје поступак дељења и 

појмове дељеник, делилац и 

количник, одређују НЗД и НЗС у 

једноставним случајевима, знају 

дефиниције када је број дељив са 

2 и 5 

Представља скуп помоћу 

Веновог дијаграма , користи 

симболе  и уме да их 

користи у конкретним задацима, 

сабира и множи  природне 

бројеве , израчунава вредност 

бројевног израза 
-Примењује поступак дељења у 

задацима, усваја појам 

дељивости и њена својства, 

појам делиоца и садржаоца и 

правила дељивости збира, 

разлике и производа, примењују 

правила дељивости природних 

бројева, умеју да одреде НЗД и 

НЗС за два броја 

Записује скуп помоћу 

заједничког својства, користи 

уведене скуповне симболе, 

примењује операције уније, 

пресека и разлике два скупа у 

задацима, зна својства 

сабирања природних бројева 

да употреби кад је то 

потребно 
-Примењује правила 

дељивости са  
2, 3, 5, 9 и декадним  
јединицама при решавању 

одговарајућих задатака , 

схватају суштину и поступак 

растављања сложеног броја 

на просте чиниоце, умеју да 

одреде НЗД и НЗС за више 

бројева 

Прелазе из једног записа у 

други запис код појединих 

примера скупова, усвајају и 

схватају смисао речи „сваки“ 

и „неки“, формира израз на 

основу текстуалног задатка, 

брзо и тачно рачунају, 

уочавају функционалну 

зависност међу величинама и 

ту зависност приказују 

табеларно  
- Тачно и концизно се 

изражавају, користе два 

начина записивања и 

растављања сложених бројева 

на просте чиниоце, уочавају 

чиниоце броја и на 

најједноставнији начин 

растављају на просте чиниоце, 

НЗД и НЗС успешно 

примењују у практичним 

задацима 
ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 
(17;7+10) 

Препознаје  тачку, праву и 

раван, уме да нацрта и обележи 

праву, препознају и цртају 

отворене и затворене изломљене 

Формира појмове права и раван, 

графички приказује и обележава 

појмове, разликују многоугаону 

линију и многоугао, упоређује 

Разуме одређеност праве и 

скуповни пресек правих, 

разуме , изграђује и усваја 

појам полуправе, дужи, 

Истиче скуповну структуру 

праве и равни, прецизно и 

уредно црта паралелне праве 

помоћу лењира и троугаоника, 
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линије, препознаје круг, 

кружницу и њихове елементе 
лукове и тетиве и уочава њихове 

односе  
полуравни и полупростора 

као скупова тачака и схвата 

релацију између њих, схвата 

узајамни положај две 

кружнице 

користе математичку 

симболику у записивању, 

испитује положај праве према 

кружници помоћу централног 

одстојања , знања из ове теме 

повезује са знањима из оквира 

претходне наставне теме 
-пресликава дати 

геометријски објекат 

централном симетријом и 

транслацијом 
УГАО   
(17;7+10) 
 

Дефинише, црта и обележава 

углове, препознаје врсте углова, 

мери углове угломером 

Схвата појам централног угла, 

лук и тетиву која му одговара, 

конструише подударне углове , 

упоређује углове, сабира и 

одузима углове графички и 

рачунаски, црта углове 

угломером по мери 

Разуме однос централних 

углова и одговарајућих тетива 

и лукова исте кружнице и 

подударних кружница, схвата 

и зна мерне јединице угла, 

одређује комплемент и 

суплемент датом углу, 

разликује упоредне од 

суплементних углова 

Прецизно и јасно врши 

потребне конструкције, 

процењује величину угла , 

примењује и уочава узајамну 

зависност упоредних углова, 

примењују својства у вези са 

угловима које чине 

трансверзала са паралелним 

правама  у решавању задатака  

РАЗЛОМЦИ 

(55; 23+32) 

 
-Препознаје разломак задат као 

део целине или као количник два 

природна броја, уме да записује 

и чита разломак, Препознаје 

децимални запис разломка и 

преводи разломке из једног 

записа у други, сабира и одузима 

разломке једнаких именилаца, 

решава једноставне једначине са 

разломцима, изводе дељење и 

множење  разломка природним 

бројем,  

-Скраћује и проширује разломак 

и разуме  да се при томе 

вредност разломка не мења, уме 

да сабира разломке различитих 

именилаца,множи и дели 

разломке у различитим записима 

рачунају бројевну вредност 

израза, графички предочава 

решење неједначине у вези са 

разломцима, знају да читају и 

записују изразе, знају појам 

приближне вредности броја и 

појам апсолутне  грешке   

-Усваја појам несводљивог 

разломка, зна да упореди два 

разломка свођењем на једнаке 

бројиоце или имениоце, 

примењује сабирање и 

одузимање разломака у 

решавању практичних 

проблема, уочава зависност 

вредности израза од 

вредности променљиве у 

изразу, способни су да 

закључују по аналогији, 

примењују знања о 

рачунским операцијама у 

сложенијим изразима, 

заокругљују бројеве и 

одређују грешку 

заокругљивања   

-Примењује знања о НЗД и 

НЗС и растављање бројева на 

просте чиниоце и да при томе 

рационално и целисходно 

скраћује разломке, примењује 

својства сабирања, множења, 

дељења  и одузимања 

разломака  кроз задатке у 

животним ситуацијама , 

закључује применом 

индукције , дедукције и 

аналогије, развија смисао за 

заједнички рад и узајамну 

помоћ у учењу, уредни су 

тачни, развијају критичко 

мишљење и процењују 

резултате 

ОСНА Препознаје осну симетрију на Уочавају симетричне тачке и На практичан начин одређују Процењују које су фигуре 



 

374 | с т р а н а  

 

СИМЕТРИЈА 

 (13; 5+8) 

 

примерима и огледима,   фигуре, одређују осу симетрије  осносиметричне тачке и 

фигуре, дефинишу симетралу 

дужи и угла , конструишу 

симетралу дужи и угла 

осносиметричне, прецизно 

цртају и мере, схватају 

својства симетрале дужи и 

угла, логички образлажу и 

примењују симетралу дужи и 

угла у конструктивним 

задацима, плански решавају 

задатке и концизно описују 

конструкције 

ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ И 

АНАЛИЗА 

(8; 4 + 4)   

Проценат остварености  
30% до 49% 

Проценат остварености  
50% до 69% 

Проценат остварености  
70% до 85% Проценат остварености  

86% до 100% 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Биологија РАЗРЕД:пети 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном 

средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Порекло и разноврсност живота Уме да наведе основне 

карактеристике живог . 

Разликује живу и неживу 

природу у непосредном 

окружењу и у типичним 

случајевима-Познаје основну 

организацију органа у којима се 

одвијају различити животни 

процесе. 

Разуме да су поједини процеси 

заједнички за сва жива бића 

(дисање, надражљивост, 

покретљивост, растење, развиће, 

размножавање 

. Примењује критеријуме за 

Настава биологије се остварује кроз 

редовну наставу,допунску 

наставу,додатну наставу и слободне 

активности(секције,радионице,излети,е

кскурзије,посете,обележавање 

међународно значајних датума,...). 

Програм Биологије за пети разред је 

део спиралног програма Биологије за 

основну школу и оријентисан је на 

достизање исхода. 

Новостечено знање ученици повезују са 

знањем и искуством стеченим у 

претходним разредима,уз постепено 

појачавање захтева. 

Ову наставну тему наставник ће 

реализовати кроз часове обраде, 

утврђивања и вежбе.  

Посебан акценаат наставе биће на 

Ученик треба да учи 

смислено,проблемски,дивергент

но,кооперативно. 

Кроз објективне тестове са 

допуњавањем кратких 

одговора,задаци са 

означавањем,задаци 

вишеструког избора,спаривање 

појмова. 

 

Преко дискусије на часу,мапе 

појмове,проблемски 

задаци,есеји. 

 

Кроз лабораторијске 
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разликовање живог од неживог 

на карактеристичном биолошком 

материјалу (препаратима, 

огледима. Разуме да је за живот 

неопходна енергија која се 

производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у 

ћелији и да се то назива 

метаболизам. 

 

Примењује критеријуме за 

разликовање живог од неживог у 

граничним случајевима и у 

атипичним примерима (вируси, 

делови организама, плодови и 

сл.),. Уме да објасни зашто је 

нешто класификовано као живо 

или као неживо. 

вежбама и самосталном раду ученика, 

индивидуалном и групном у 

реализацији и остваривању 

програмских садржаја. 

У изучавању ћелије, акценат је на томе 

да је ћелија основна јединица грађе 

свих живих бића, да има своје основне 

делове (ћелијску мембрану, цитоплазму 

са органелама и једро са наследним 

материјалом, као и да постоје ћелије 

чији се наследни материјал налази у 

цитоплазми, 

случају бактерија) и да према броју 

ћелија разликујемо једноћелијска и 

вишећелијска жива бића. Није потребно 

детаљно изучавати грађу ћелије, нити 

помињати поједине органеле. 

Ђаци ће током вежбе самостално 

користити лупу за посматрање крупних 

ћелија које су им доступне.  

Изучавање заједничких особина живих 

бића треба обрадити кроз огледе 

(потреба за водом, одговарајућом 

температуром за раст,дисање, развој и 

размножавање као и исхрана). 

вежбе,проблемске 

задатке,симулације... 

Дискусија на часу. 

-Мапе појмова. 

-Проблемски задаци. 

-Лабораторијске вежбе. 

-Истраживачки пројекти. 

-Петнаестоминутни тестови. 

-Усмено испитивање. 

-Вршњачко оцењивање. 

-Практичан рад (тимски рад) 

-Пројектна настава. 

-Континуирано и систематско 

праћење ученика. 

-Подстицај ученика за боље 

напредовање, 

-Дискусија на релацији 

наставник – ученик. 

-Дискусија на релацији ученик –

ученик. 

 

Јединство грађе и функције као 

основа живота 

Разуме да је за живот неопходна 

енергија коју организми обезбеђују 

исхраном. Уме на задатом примеру да 

одреди 

материјалне и енергетске токове у 

екосистему, чланове ланаца исхране и 

правце кружења најважнијих супстанци 

(воде, угљеника, азота). 

Препознаје животне услове који 

владају у карактеристичним 

екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају. 

Уме да на разноврсним примерима 

одреди основне материјалне и 

енергетске токове у екосистему, 

основне односе исхране и најважнија 

својства биоценоза и популација. 

Зна да у природи постоји кружење 

 

У овој теми акценат је на 

ученичком истраживању 

спољашњих особина живих бића 

из непосредног окружења и 

њиховом односу са условима 

средине у којој живе (нпр. за 

живот у 

воденој и копненој срединижаба, 

комарац, вилин коњиц итд; за 

живот у води речна шкољка, 

речни рак, шаран, штука, 

локвањ, дрезга, нека алга итд; за 

живот на копну човек, срна, пас, 

мачка, јазавац, слепи миш, сова 

Кроз дебате,истраживачке 

радове,студије случаја,дневнике 

рада 

ученика,експерименте,истражив

ачке пројекте. 

Сумативно 

оцењивање:тестови,писмене 

вежбе,извештаји,усмено 

испитивање  и есеји. 

Формативно 

оцење:посматрање,контролне 

вежбе,дневници рада 

ученика,самоевалуације,вршњач

ко оцењивање,практичне вежбе. 

Вршњачко оцењивање. 
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појединих 

супстанци (воде, угљеника и азота). 

 Препознаје различите биоме и зна 

њихов основни распоред на земљи 

Препознаје животне услове који 

владају у појединим екосистемима 

Европе и света и карактеристичне 

представнике врста које их 

насељавају.Зна да објасни основне 

прилагођености живих организама на 

живот у ваздушној, воденој и 

земљишној средини. 

 Зна карактеристике и основне 

функције унутрашње грађе биљака, 

животиња и човека. Разуме 

морфолошку повезаност појединих 

нивоа 

организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност. 

 Разуме узроке развоја и усложњавања 

грађе и функције током еволуције 

 Разуме да је у остваривању 

карактеристичног понашања неопходна 

функционална интеграција више 

система органа и разуме значај такве 

интеграције понашања за 

преживљавање. Разуме да се уз 

материјалне токове увек преноси и 

енергија и обратно и интерпретира 

односе исхране у екосистему 

(аутотрофне, хетеротрофне, 

сапротрофне животне комплексе, ланце 

исхране и трофичке пирамиде. 

ушара, кокошка, шумски мрав, 

стрижибуба, храст, смрча, дивља 

ружа, љубичица, хајдучка трава, 

камилица, ливадарка итд; за 

живот под земљом кртица, 

ровац, кишна глиста итд;). . 

наставник може користити све 

или само неке од примера, а 

може увести и нове адекватне 

примере, сходно окружењу у 

коме се школа налази, структури 

одељења и интересовању 

ученика. 

Резултате истраживања би 

требало искористити за 

генерализацију и увођење новог 

појма – прилагођеност 

(адаптација). Часови утврђивања 

и часови 

вежбања могу се искористити за 

радионичарски рад описивања и 

цртања животних форми на 

карактеристичним примерима. 

-Практичан рад (тимски рад) 

-Пројектна настава. 

-Континуирано и систематско 

праћење ученика. 

-Подстицај ученика за боље 

напредовање, 

-Дискусија на релацији 

наставник – ученик. 

-Дискусија на релацији ученик –

ученик. 

-Оспособљавање ученика за 

самопроцену у реализацији 

наставеи оцењивању. 

-Континуирано оцењивање и 

праћење напредовања ученика 

кроз интерну свеску наставника. 

-Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 

свакодневна посматрања, 

Наслеђивање и еволуција  Зна основне научне чињенице о 

еволуцији живота на Земљи. Зна 

да се наследни материјал налази 

у ћелији и да се преко њега 

преносе наследне особине. 

 Зна да је природно одабирање 

основни механизам 
прилагођавања. Уочава да 

У петом разреду, неопходно је увести само појам 

наследног материјала као узрока уочене 

различитости и појам врсте због варијабилности.   

У овој области акценат је на преносу особина са 

родитеља на потомке размножавањем, разликама 

бесполног и полног размножавања у погледу 
наслеђивања особина и разликовању наследних и 

ненаследних утицаја у развићу особина јединки. 

Кроз ученичко истраживање варијабилности 
унутар једне врсте (нпр. разлике између деце у 

одељењу, у димензијама и боји плодова на 

пијаци, између говеда у истом домаћинству; 

Кроз објективне тестове са 

допуњавањем кратких 

одговора,задаци са 

означавањем,задаци 

вишеструког избора,спаривање 

појмова. 

 

Преко дискусије на часу,мапе 
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постоје разлике између јединки 

исте врсте и различитих врста и 

зна да су оне настале деловањем 

еволуционих механизама. 

Разликује наследне,стечене 

особине и наследне особине,на 

које може утицати средина- 

Зна шта је варијабилност и зашто 

је важна. 

 

 

уочавање разлика у висини стабла, броју листова 

и цветова биљака које расту у хладу и оних који 
расту на сунцу. 

Закључци о наслеђивању, утицају фактора 

животне средине и индивидуалној 

варијабилности могу бити генерализовани и 
повезани са питањима из свакодневног живота. 

На овај начин се постиже разумевање 

различитости између људи са акцентом на то да 

је свака особа јединствена и непоновљива (чиме 
се доприноси фундаменталној изградњи осећања 

прихватања и толеранције јер сви смо међусобно 

различити). Такође, на овај начин намеће се 
суштинско разумевање разлога због којих 

животни стил сваког од нас (исхрана, физичка 

активност, пушење, наркоманија и сл.)  

утиче на наше особине (нпр. раст и формирање 
тела током одрастања и касније) и на 

потенцијална обољевања.Табеларно и графичко 

приказивање резултата, са обавезним извођењем 
закључака, би требало практиковати увек када се 

прикупљају подаци. Препорука је да се ИКТ 

опрема користи за прикупљање, обраду података 
и представљање резултата истраживања или 

огледа. 

појмове,проблемски 

задаци,есеји. 

 

Кроз лабораторијске 

вежбе,проблемске 

задатке,симулације 

Континуирано оцењивање и 

праћење напредовања ученика 

кроз интерну свеску наставника. 

-Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 

свакодневна посматрања, 

активност на часу и друго). 

-Праћење реализације домаћих 

задатака. 

-Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања. 

-Коришћење свих одобрених 

уџбеника за пети разред. 

 

Живот у екосистему Доведе у везу промене у 

спољашњој средини и утицај 

човека са губитком 

биодиверзитета. 

Направи разлику између 

одговорног и неодговорног 

односа према живим бићима у 

непосредном окружењу. 

Предлаже акције бриге о 

биљкама и животињама у 

непосредном окружењу,сарађује 

са осталим учесницима без 

конфликта. 

 

Ова тема реализоваће се кроз 

часове који ће се изводити чешће 

ван учионице у природном 

окружењу (школско двориште) 

где ће ученици самостално или у 

групама проучавати жива бића, 

прикупљати податке, 

осмишљавати и реализовати 

еколошке пројекте. Омогућавају 

да се жива бића проучавају у 

амбијенту у којем реално живе и 

да се код ученика развија 

осећање одговорности за 

заштиту природе и биолошке 

разноврсности, као и свест о 

Ученик треба да учи 

смислено,проблемски,дивергентно,коо

перативно. 

Кроз објективне тестове са 

допуњавањем кратких одговора,задаци 

са означавањем,задаци вишеструког 

избора,спаривање појмова. 

 

Преко дискусије на часу,мапе 

појмове,проблемски задаци,есеји. 

 

Кроз лабораторијске вежбе,проблемске 

задатке,симулације... 

Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 

свакодневна посматрања, активност на 

часу и друго). 

-Праћење реализације домаћих 

задатака. 
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 властитом положају у природи и 

потреби одрживог развоја.  

-Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања. 

-Коришћење свих одобрених уџбеника 

за пети разред. 

Човек и здравље Идентификује елементе здравог 

начина живота и у односу на 

њих уме да проценисопствене 

животне навикеи избегава 

ризична понашања. 

Користи доступну ИКТ и другу 

опрему у истраживању,обради 

података и приказу резултата. 

 

Акценат ове теме  је на основним 

чињеницама о здравој исхрани (ужина 

спремљена код куће), води као најздравијем 

пићу, штетности енергетских пића и 

дуванског дима. Промене у и на телу, као 

последице пубертета, требало би повезати 

са потребом одржавања личне хигијене и 

хигијене животног простора и опасностима 

од ступања у преране сексуалне односе. 

Препорука је да се за обраду ових појмова 

повремено доведу стручњаци или одведу 

ученици у одговарајуће установе. Свакако 

би требало обраду прераног ступања у 

сексуалне односе обрадити заједно са 

школским психологом. У настави 

оријентисаној на постизање исхода 

предност имају групни начин рада и 

индивидуализована настава. Ови начини 

организације наставе помажу ученицима да 

науче како се учи, да напредују у учењу 

сопственим темпом, да развијају 

унутрашњу мотивацију (потребу за 

сазнавањем) и иницијативу, да развијају 

вештину комуникације. 

Дискусија на релацији наставник 

– ученик. 

-Дискусија на релацији ученик –

ученик. 

-Оспособљавање ученика за 

самопроцену у реализацији 

наставеи оцењивању. 

-Континуирано оцењивање и 

праћење напредовања ученика 

кроз интерну свеску наставника. 

-Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 

свакодневна посматрања, 

активност на часу и друго). 

-Праћење реализације домаћих 

задатака. 

-Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања. 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

-Зна да наведе шта је биологија. 

-Објасни како се истражује 

природа. 

-Зна да објасни шта је ћелија и 

какве по облику могу бити. 

-Зна да објасни организацију 

живих бића од ћелије до 

организма. 

- Зна да објасни шта је 

аутотрофна, а шта хетеротрофна 

исхрана. 

 Зна да опише чиме се бави 

биологија. 

-Зна да наброји научне методе 

током извођења огледа као и 

лабораторијски прибор. 

-Зна да објасни зашто је храна 

потребна живим бићима. 

-Зна да употреби 

лабораторијски прибор 

приликом извођења огледа. 

-Зна да уочи разлике између 

 Да уоче и разликују ћелије по 

облику под лупом. 

- Зна да наброји научне методе 

током извођења огледа. 

-Да уочи различите нивое 

сложености организације живих 

бића на датим примерима. 

- Зна да групише градивне 

супстанце за развој живог бића. 

-Зна да прикаже значајне догађаје из 

свог живота на временској ленти. 

 Зна да објасни на примерима због 

чега су биолошка знања важна у 

свакодневном животу. 

-Зна да постави самостално оглед 

водећи рачуна о безбедности 

током рада. 

-Зна да изведе закључак и 

табеларно представи резултате 

истраживања. 

-Зна да наброји основна 

да наброји основна правила 
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-Зна да је променљивост одлика 

свих живих бића. 

-Зна да вреднује значај 

биолошке   

разноврсности за живи свет. 

-Зна да је дисање заједничка 

особина за сва жива бића. 

-Зна појам и значај излучивања 

штетних материја. 

-Зна да објасни зашто се жива 

бића крећу. 

-Зна да објасни појам дражи и 

надражљивости. 

Знада објасни појам полног и 

бесполног размножавања. 

-Зна да објасни разлику између 

раста и развића. 

-Зна да дефинише шта је 

стабилна унутрашња равнотежа. 

-Разликује животне циклусе код 

изабраних представника 

праисторијског и данашњег 

човека. 

-Групише жива бића према 

њиховим сличностима или 

разликама у одређене групе. 

-Зна да објасни значај дисања 

за жива бића. 

- Објасни због чега је важно да 

организам свакодневно 

избацује штетне супстанце и 

вишак воде. 

- Да уочи шта утиче на кретање 

на одабраним примерима. 

-Да илуструје везу између 

дражи и надражљивости на 

примерима које изабере. 

-Разуме због чега је важно да 

се жива бића размножавају. 

 

-Зна да примени једноставан 

дихотомни кључ у одређивању 

врста. 

-Да наведе примере једноћелијских 

и вишећелијских организама из 

непосредног окружења. 

-Зна да наведе и објасни процес 

дисања на примеру риба, жаба, 

инсеката и кишне глисте. 

- Демонстрира улогу излучивања у 

једноставном огледу. 

- Зна да наведе и повеже начин 

кретања и тип органа за кретање на 

одабраним примерима. 

- Зна да објасни разлику између 

дражи и надражљивости код биљака 

и животиња. 

-Зна да објасни разлику између 

бесполног и полног размножавања. 

-Зна да објасни појам ларве и лутке 

код размножавања винске мушице. 

 

приликом извођења огледа. 

-Зна да објасни основне делове 

бактеријске и животињске ћелије, 

као и најважније делове. 

-Зна да пореди храну према 

саставу градивних супстанци. 

-Зна да направи модел плућа, 

постави оглед и изводи закључак. 

- Зна да анализира шему и попуни 

табелу са дневним уносом воде. 

-Зна да докаже огледима на које 

дражи реагују поједина жива бића. 

- Уме да објасни какав је значај 

полног размножавања за природу.  

-Зна да прикаже развојне фазе 

човека временском лентом. 

- Зна да реагује правилно када је 

нарушена унутрашња атмосфера 

организма. 

-На основу физичке активности и 

вредности пулса изведе закључак и 

табеларно прикаже. 

 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

Зна да разликује копнену од 

водене животне средине. 

-Зна да је прилагођеност основа 

опстанка живих бића на Земљи. 

-Зна да нацрта неки организам у 

животној средини. 

-Зна основне карактеристике 

живота у води и наведе неки 

пример. 

-Зна да препозна основе 

прилагођености спољашње грађе 

живих бића за живот на копну и 

нацрта два организма. 

-Да препозна  у спољашњој грађи 

живих бића основне 

прилагођености за живот под 

земљом 

Зна да направи и користи 

једноставне инструменте за 

мерење одређених параметара 

у животној средини. 

-Препозна прилагођеност 

организама условима у 

животној средини и нацрта. 

-Препозна основне 

прилагођености организама у 

грађи за живот у води. 

- Да зна одређени пример за 

прилагођеност и 

распростирање организама 

животу на копну. 

-Наведе одређену 

прилагођеност за организме 

који живе под земљом и нацрта 

један организам. 

Помоћу једноставних инструмената 

(који су направили) измери 

температуру брзину ветра, 

количину падавина. 

-Зна да наведе пример за одређену 

прилагођеност и нацрта у свесци. 

-Зна неке примере за прилагођеност 

организама за живот у води и 

нацрта неки организам. 

- Зна да опише и нацрта копнене 

организме из непосредног 

окружења. 

-Опише и нацрта различите 

организме који живе под земљом. 

 

Резултате мерења прикаже 

табеларно и изведе закључак. 

-Опише и нацрта прилагођеност 

различитих врста организама из 

непосредног окружења. 

- Опише и нацрта водене 

организме из непосредног 

окружења и означи њихове 

карактеристичне особине. 

-Зна да одреди групу копнених 

организама и означи њихове 

кључне особине прилагођености 

(пример птице мрав). 

- Зна да опише кртицу и означи 

њене главне карактеристике 

адаптације подземном начину 

живота. 

Наслеђивање и 

еволуција 

Разликује наследне особине и 

особине које су резултат 

Зна да прикаже на 

родословном стаблу 

Зна да огледом испита утицај неких 

фактора средине на поједине 

- Зна да резултате мерења 

представи табеларно и графички. 
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деловања средине на примерима 

из свакодневног живота. 

- Зна разлику између бесполног и 

полног размножавања. 

-Зна да полним размножавањем 

настају потомци који су веома 

слични родитељима. 

- Зна да објасни појам 

разноликости (варијабилности) и 

наведе примере. 

Зна да већа варијабилност пружа 

већу шансу за остављање 

потомства, а врсти више 

могућности за преживљавање 

наслеђивање појединих 

особина кроз генерацију. 

- Разликује бесполно и полно 

размножавање и значај 

размножавања за продужење 

врсте. 

- Зна да варијабилност зависи 

од различитих 

комбинација наследног 

материјала родитеља и утицаја 

средине. 

-Зна да објасни зашто је 

варијабилност организама 

важна за промене унутар врсте 

у дужем временском периоду. 

особине живих бића. 

-Зна да процени значај преношења 

особина са родитеља на потомство. 

-Зна да препозна примере 

варијабилности у природи. 

-Зна о варијабилности организма 

унутар једне врсте. 

-Зна да дефинише појам наследног 

материјала. 

-Зна да успостави везу између 

размножавања и разноликости и 

објасни кроз примере. 

- Резултате у вези са 

варијабилношћу зна да 

обради и прикаже на адекватан 

начин. 

-Зна да представи податке 

табеларно и графички и изведе 

закључке. 

Живот у екосистему Да препозна и именује одређене 

врсте (птица) из непосредног 

окружења. 

-Зна на наброји негативне 

факторе који утичу на жива бића 

и животну средину. 

-Да објасни значај заштите и 

очување природе. 

-Учествује у пројекту очувања 

природе у свом крају. 

-Зна да наведе  животиње као 

кућне љубимце које се налазе у 

његовом окружењу и објасни 

бригу о њима. 

-Зна да наброји неке лековите, 

отровне и самоникле биљке. 

Зна да уочи и препозна 

одређене врсте организама из 

непосредног окружења. 

-Зна да наведе негативан и 

позитиван утицај човека на 

жива бића и животну средину. 

-Зна да вреднује значај црвених 

листа за заштиту појединих 

врста биљака и животиња. 

-Предлаже акције које ће 

обухватити бригу о биљкама и 

животињама у непосредном 

окружењу. 

Развијати осећај одговорности 

према животињама и схватити 

зашто је то важно. 

Зна да наведе лековите биљке 

од којих припрема чајеве и 

њихова лековита својства. 

Да развија осећања одговорности за 

заштиту природе и биолошке 

разноврсности. 

- Направи разлику између 

одговорног и неодговорног односа 

према живим бићима у непосредном 

окружењу. 

-Наведе особине националних 

паркова у Србији и истражи 

најмање два. 

-Учествује у акцијама очувања 

природе и сарађује са осталим 

учесницима. 

-Зна да прикаже на примерима 

деловање људи на животну средину 

и процени његове последице. 

Зна да објасни да лековите биљке 

зависе од правилног брања, сушења 

и припреме. 

Да развија свест о положају човека 

у природи и њетове велике 

одговорности у очувању природе. 

-Да уочи везу са променама у 

спољашњој средини (утицај човека 

са индиректним смањењем 

разноврсности живих бића на 

Земљи). 

-Истражи на интернету основне 

податке о националним парковима, 

ретке врсте у њима које се налазе и 

то презентује друговима. 

-Да организује дебату у оквиру 

одељења на тему: „Дивље 

животиња као кућни љубимци да 

или не.” 

- Зна да објасни значај биљака и 

животиња за човека. 

Човек и здравље -Зна да препозна елементе 

здравог живота и процени 

сопствене навике. 

- Зна да је пушење штетно по 

здравље и зна о штетности 

дуванског дима. 

-Зна да објасни значај физичке 

Зна препоручени дневни унос 

шећера, масти и беланчевина. 

-Зна да наброји неке од 

штетних супстанци које се 

налазе у цигаретама. 

-Зна да објасни штетне 

последице пушења за себе и 

Разуме значај здраве исхране и 

зашто је вода најздравије пиће. 

-Зна да анализира пирамиду 

исхране. 

-Зна да одреди елементе здравог 

начина живота (здрава исхрана, 

физичка активност). 

Зна да примени хигијенска 

правила која се односе на 

припремање хране, простор посуђе 

и прибор за јело. 

-Избегавати ризично понашање и 

објаснити штетност дуванског 

дима по здравље. 
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активности за одржавање 

здравља људи. 

-Зна да препозна промене на 

свом телу и схвати да је то 

нормална појава у пубертету. 

-Због појачаног рада лојних и 

знојних жлезда треба обратити 

посебно пажњу на одржавање 

личне хигијене. 

. 

 

околину. 

-Зна да наброји различите 

физичке активности које 

доприносе очувању здравља, 

духа и тела. 

-Зна да све промене у 

пубертету настају под дејством 

хормона. 

-Због појачаног рада лојних и 

знојних жлезда треба обратити 

посебно пажњу на одржавање 

личне хигијене. 

- Зна да бављење спортом, шетња по 

чистом ваздуху су важни у очувању 

здравља. 

- Зна да у доба пубертета долази до 

развоја полних карактеристика и 

развоја полних органа, и да треба 

имати одговоран однос према свом 

телу. 

-Због појачаног рада лојних и 

знојних жлезда треба обратити 

посебно пажњу на одржавање личне 

хигијене. 

-Зна да процени значај одмора и 

сна по здравље организма. 

-Зна да процени факторе ризика од 

прераног ступања у сексуалне 

односе. 

-Због појачаног рада лојних и 

знојних жлезда треба обратити 

посебно пажњу на одржавање 

личне хигијене. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техника и технологија 2022/23 РАЗРЕД: ПЕТИ 

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. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ОЧЕКИВАНА ПОСТИГНУЋА - 

ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ (6) 

 

Појам, улога и значај технике 

и технологије на развој 

друштва и животног 

окружења. 

Подручја човековог рада и 

производње, занимања и 

послови у области технике и 

технологије. 

Правила понашања и рада у 

кабинету. 

Организација радног места у 

Ученик уме да: 

-описује улогу технике, 

технологије и иновација у 

развоју заједнице и њихово 

повезивање, 

-разликује основна подручја 

човековог рада, производње и 

пословања у техничко-

технолошком подручју, 

-наводи занимања у области 

технике и технологије, 

-процењује сопствена 

интересовања у области технике 

и технологије, 

Упознавање подручја човековог рада и производње, 

занимања и послова у области технике и технологије 

треба реализовати уз активну улогу ученика и примену 
одговарајућих медија. Омогућити ученицима да 

идентификују одређена занимања којима се људи баве 

и послове који се обављају у оквиру тих занимања као 
и техничка средства која се при томе користе. Тако ће 

упознати основна подручја човековог рада, производње 

и пословања у техничко-технолошком подручју и 
развити критички однос који укључује разматрање 

ширег контекста технике и њеног утицаја на човека и 

планету Земљу с еколошког, економског, 
културолошког и социолошког аспекта. Упознати 

ученике са техником, техничким достигнућима и 

значајем технике и технологије. Указати на значај 

наставе технике и технологије у циљу стицања 

техничке културе, тј. техничке писмености и 

неопходност усвајања одређених знања о техничким 
уређајима који нас окружују, добробитима која доносе, 

начину рада, могућим опасностима, развијањем 

вештина које омогућују креативност и иновативност у 
дизајнирању и изради техничких средстава као и 

сигурно и правилно њихово коришћење. Тако ученици 

стичу и одређена сазнања о разним професијама што ће 

Стално праћење рада и 

активности ученика од 

почетка до краја часа. 

Кратке усмене провере 

усвојених теоријских знања. 

Провера знања путем 

десетоминутног теста. 

Провера знања кроз разговор 

Провера редовности и 

уредности цртања и вођења 

белешки. 
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кабинету и примена мера 

заштите на раду. 

Коришћење техничких апарата 

и ИКТ уређаја у животном и 

радном окружењу. 

-организује радно окружење у 

кабинету, 

-правилно и безбедно користи 

техничке апарате и ИКТ уређаје у 

животном и радном окружењу. 

им касније помоћи при професионалном усмеравњу и 

опредељивању. С обзиром да се кабинет за технику и 
технологију и рад у њему разликује од других кабинета 

у школи, ученици треба да упознају специфичност 

рада, распоред и организацију радних места као и 
правила понашања и рада у кабинету. Посебну пажњу 

треба посветити безбедности на раду приликом 

коришћења алата и прибора. Указати на ситуације које 
могу због непоштовања правила понашања или 

неправилне употребе алата и прибора бити 

потенцијалне опасности, као и на примену мера 
заштите на раду. Коришћење техничких апарата и ИКТ 

уређаја у животном и радном окружењу, ученици 

углавном упознају скоро свакодневно у својим 
домовима. Уз активну улогу ученика и примену 

мултимедија указивати на правилну употребу и 

евентуалне последице у случају непридржавања 
упутстава за коришћење и неисправности техничких 

апарата у домаћинству (усисивач, миксер, разне 

грејалице и др). 

2. САОБРАЋАЈ (14) 

Улога, значај и историјски 

развој саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према 

намени. 

Професије у подручју рада 

саобраћај. 

Употреба информационих 

техологија у савременом 

саобраћају. 

Саобраћајна сигнализација – 

изглед и правила поступања. 

Правила и прописи кретања 

пешака, возача бицикла и 

дечијих возила (ролери, скејт, 

тротинет) у саобраћају – 

рачунарска симулација и 

саобраћајни полигон. 

Ученик уме да: 

-процени како би изгледао 

живот људи без саобраћаја, 

-класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према 

намени, 

-наводи професије у подручју 

рада саобраћај, 

-направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења информационих 

технологија, 

-разликује безбедно од 

небезбедног понашања пешака, 

возача бицикла и дечијих 

возила, 

-правилно се понаша као пешак, 

возач бицикла и дечијих возила 

у саобраћају, 

Ова област је изузетно важна јер се 

ученици петог разреда осамостаљују 

и шире радијус свог кретања, а 

статистика говори да у нашој земљи 

још увек велики број деце страда у 

саобраћају. По природи њиховог 

узраста још увек нису довољно 

пажљиви у саобраћају где могу бити 

пешаци, путници, возачи бицикла и 

дечијих возила. Зато је тежиште 

исхода на безбедном понашању и 

преузимању личне одговорности 

ученика за понашање у саобраћају. 

Употреба заштитне опреме при 

вожњи бицикла и других дечијих 

возила, као и коришћење 

сигурносних појасева у возилу је 

најважнији исход који треба 

постићи. Ученици треба да се на 

интересантан и очигледан начин 

упознају са правилима и прописима 

кретања пешака и бициклиста у 

Стално праћење рада и 

активности  ученика од 

почетка до краја часа. 

Провера усвојених знања 

путем разговора. 

Кратке усмене провере 

усвојених теоријских знања. 

Провера решења различитих  

ситуација и препознавања 

 ризика и опасних ситуација у 

саобраћају. 

Провера знања путем 

десетоминутног теста. 

Провера редовности и 

уредности цртања и вођења 

белешки. 

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 
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Обавезе и одговорност деце 

као учесника у саобраћају. 

Заштитна опрема потребна за 

безбедно управљање 

бициклом и дечијим возилима. 

 

-користи заштитну опрему за 

управљање бициклом и дечијим 

возил, 

-аргументује неопходност 

коришћења сигурносних 

појасева  на предњем и  задњем 

седишту аутомобила и увек их 

користи као путник, 

-повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика, 

-одговорно се понаша као 

путник у возилу, 

-показује поштовање према 

другим учесницима у саобраћај, 

-анализира симулирану 

саобраћајну незгоду на рачунару 

и идентификује ризично 

понашање пешака и возача 

бицикла. 

саобраћају, начинима регулисања 

саобраћаја и безбедном кретању од 

школе до куће, да упознају 

хоризонталну, вертикалну и 

светлосну сигнализацију. За 

реализацију ових наставних 

садржаја треба користити 

одговарајуће мултимедије, а за 

практично увежбавање могу се 

користити полигони у оквиру школе 

или саобраћајне макете које могу 

израдити и ученици на редовним 

часовима или у раду слободних 

активности, као и коришћењем 

рачунарске симулације. Ученици 

имају прилику да упознају разне 

професије у области регулисања 

друмског саобраћаја и могућности и 

процене сопствених потенцијала и 

интересовања у вези са тим 

професијама. 

креативност и др.). 

 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ (18) 

Прибор за техничко цртање 

(оловка, гумица, лењир, 

троугаоници, шестар). 

Формати цртежа (А3, А4). 

Размера. Типови и дебљине 

линија (пуна дебела линија; 

пуна танка линија; пуна танка 

линија извучена слободном 

руком; испрекидана танка 

линија; црта-тачка-црта танка 

Ученик уме да: 

-самостално црта скицом и 

техничким цртежом једноставан 

предмет, 

-правилно чита технички цртеж, 

-преноси податке између ИКТ 

уређаја, 

-примењује основне поступке 

обраде дигиталне слике на 

рачунару, 

-користи програм за обраду 

текста за креирање документа са 

Циљ наставне теме је да ученици овладају 

вештинама употребе информационо-

комуникационих технологија у техници и схвате 

њихову природну повезаност. У оквиру 

препорученог броја часова планирано је да се 

ученици упознају са техничким цртежом и 

обрадом дигиталне слике на рачунару. Техничко 

цртање представља универзални језик и основу 

техничке писмености у графичким 

комуникацијамау свим подручјима технике и 

свакодневном животу. Технички цртеж је 

средство размене информација у техници, од 

његовог настанка до производње тј. од идеје до 

реализације. Ученици развијају вештине читања 

и израде једноставнијих техничких цртежа и 

израду техничке документације. Ученике треба 

научити како се скицом може изразити идеја и 

како се применом правила (стандарда) израђује 

Стално праћење рада и 

активности  ученика од 

почетка до краја часа. 

Кратке усмене провере 

усвојених знања. 

Преглед и корекција примене 

прибора за техничко цртање и 

израде цртежа. 

Провера знања, преглед и 

корекција израде  техничког 

цртежа једноставног 

предмета. 

Преглед и оцена готовог 
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линија). Геометријско цртање 

(цртање паралелних правих, 

цртање нормале на дату праву, 

цртање углова помоћу лењира 

и троугаоника). Елементи 

котирања (помоћна котна 

линија, котна линија, показна 

линија, котни завршетак, котни 

број – вредност). Цртање 

техничког цртежа са 

елементима (типови линија, 

размера и котирање). Пренос 

података између ИКТ уређаја 

(рачунар, таблет, smartphone, 

дигитални фотоапарат). 

Апликација за дигиталну 

обраду слике. Операције 

подешавања осветљености и 

контраста слике. Промена 

величине/резолуције слике, 

издвајање дела слике. 

Креирање документа у 

програму за обраду текста. 

Форматирање текста, уметање 

слике и графике. Интернет 

претрага и приступ online 

ресурсима. 

графичким елементима, 

-користи интернет сервисе за 

претрагу и приступање online 

ресурсима, 

-преузима одговорност за рад, 

-представи идеје и планове за 

акције које предузима користећи 

савремену информационо-

комуникациону технологију и 

софтвер. 

технички цртеж. Ученици треба да упознају 

формате папира и основни прибор за техничко 

цртање. Инсистирати на правилном коришћењу 

прибора за техничко цртање увежбавањем 

приликом геометријског цртања (паралелне 

линије, нормалне линије, кружнице). Потребно је 

да сваки ученик самостално нацрта једноставан 

технички цртеж у одређеној размери користећи 

одговарајуће врсте линија као и елементе 

котирања. Планирани исходи у области употребе 

и примене информационо-комуникационих 

технологија у техници у петом разреду се 

првенствено односе на правилно и безбедно 

коришћење дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, 

таблет, мобилни телефон, тв, дигитални 

фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање 

вештинама обраде дигиталне слике на рачунару 

у циљу стицања одговарајућих компетенција које 

се односе на документовање и дизајн. Ово је 

једна од основних вештина које су неопходне у 

стицању општих предузетничких компетенција. 

Препоручује се наставницима да са ученицима у 

пару вежбају пренос података између рачунара и 

екстерних уређаја (мобилни телефон, 

фотоапарат) а да сваки ученик самостално 

реализује процедуре током рада на рачунару. 

Такође је препорука да сваки ученик (користећи 

знања и вештине које је стекао на часовима 

информатике и рачунарства) реализује 

једноставну вежбу уметања фотографије у 

одговарајући програм за обраду текста и 

уређивање документа. Где год је то могуће, треба 

користити Интернет претрагу и приступ online 

ресурсима. 

графичког рада.  

Усмено проверавање кратким 

питањима. 

Провера знања путем 

десетоминутног теста. 

 

Стално прати и проверава рад 

ученика  на рачунару. 

Провера, путем кратких 

тестова, усвојених знања за 

рад на рачунару. 

Преглед и корекција урађених 

тестова.  

Провера редовности и 

уредности цртања и вођења 

белешки. 

 

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др.). 

 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА (20) 

Природни ресурси на Земљи: 

енергија и материјали. 

Управљање отпадом 

(рециклажа; заштита животне 

средине). Врсте, својства и 

примена природних 

Ученик уме да: 

-повезује својства природних 

материјала са применом, 

-објасни технологије прераде и 

обраде дрвета, производњу 

папира, текстила и коже, 

-сече, спаја и врши заштиту 

Ученике треба упознати са појмом 

природних ресурса на Земљи и са 

значајем њиховог очувања. Тежиште ове 

теме је на енергији и материјалима. 

Назначити основне изворе енергије као 

важан ресурс за живот људи, технолошке 

процесе и производњу без улажења у 
детаље. Упознати ученике са начином 

коришћења и претварања у неке корисне 

облике њима већ познатих извора 

Стално праћење рада и 

активности  ученика од 

почетка до краја часа. 

Кратке усмене провере 

усвојених теоријских знања.  

Провера знања кроз разговор. 

Провера знања путем 

десетоминутног теста. 

Вредновање рада и процена 
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материјала. Технологија 

прераде и обраде дрвета. 

Технологија прераде и обраде 

коже. Текстилна технологија. 

Технологија производње 

папира. Поступци ручне 

обраде и спајања папира, 

текстила, коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање 

(лепљење) и заштита 

(лакирање). Коришћење алата 

и прибора за ручну обраду и 

спајање наведених материјала 

– маказе, моделарска тестера, 

брусни папир, стега. 

папира, текстила, коже и дрвета, 

-правилно и безбедно користи 

алате и прибор за ручну 

механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни 

папир, стега), 

-направи план израде 

једноставног производа и план 

управљања отпадом, 

-самостално израђује 

једноставан модел, 

-самостално проналази 

информације потребне за израду 

предмета/ модела користећи 

ИКТ и Интернет сервисе, 

-одабира материјале и алате за 

израду предмета/модела, 

-мери и обележава 

предмет/модел, 

-ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи папир 

и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке 

и алате, 

-користи програм за обраду 

текста за креирање документа 

реализованог решења. 

енергије воде, ветра и Сунца. Други 

важан ресурс су материјали. Упознати 

ученике са појмом и поделом материјала 

(природни, вештачки). Врсте и својства 

материјала (физичка, хемијска и 

механичка): дрво, папир, текстил, кожа 

објаснити на елементарном нивоу. Начин 

обраде материјала (принципи деловања 

алата за механичку обраду материјала, 

испитивање материјала). Припрема за 

обраду. Приказати правилно коришћење 

алата за ручну обраду материјала, 

извођење операција и заштита на раду: 

обележавање, сечење, завршна обрада 

(бушење, равнање, брушење). Избор 

материјала, операција и алата и редоследа 

њихове примене. Рециклажа материјала и 

заштита животне средине. Поступно 

увођење ученика у рад са алатом при 

извођењу разних операција мења 

суштински карактер наставе технике и 

технологије – обрада материјала тако 

постаје средство креативног изражавања, 

а не циљ у настави технике и технологије. 

Програм се реализује у форми предавања 

(теоретска настава) и вежби. Приликом 

вежбања са алатима и при обради 

материјала потребно је да ученици своје 

идеје исказују самостално. Препорука је 

да ученици, на крају ове области, направе 

план израде и самостално израде најмање 

три једноставна модела. 

теоријског знања за израду 

практичног рада, путем 

кратких питања и разговора. 

Преглед и оцена готовог 

практичног рада. 

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др.). 

Провера редовности, 

уредности и тачности цртања 

и вођења белешки. 

 

5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ-МОДУЛИ 

(16) 
Израда предмета/модела 

ручном обрадом и спајањем 

Ученик уме да: 

-самостално представља 

пројектну идеју, поступак израде 

и решење/ производ, 

Прojeкaт кojи je нaстao прoлaскoм крoз 

свe eтaпe oд идeje дo рeaлизaциje трeбa 

дa будe рeaлизoвaн у oвoм дeлу 

прoгрaмa. У зaвиснoсти oд тeжинe рaдa 

зa кojи сe учeник oпрeдeлиo мoгућe je 

Преглед алгоритма и  цртежа. 

Систематско праћење, преглед и 

предлог за корекцију израде 

практичног рада по операцијама. 

Преглед и оцена готовог практичног 

рада. 
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папира и/или дрвета, текстила, 

коже коришћењем 

одговарајућих техника, 

поступака и алата. 

Приказивање идеје, поступка 

израде и решења/производа. 

Тимски рад и подела задужења 

у тиму. 

-показује иницијативу и јасну 

оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха, 

-планира активности које доводе 

до остваривања циљева 

укључујући оквирну процену 

трошкова, 

-активно учествује у раду пара 

или мале групе у складу са 

улогом и показује поштовање 

према сарадницима, 

-пружи помоћ у раду другим 

ученицима, 

-процењује остварен резултат и 

развија предлог унапређења. 

урaдити и вишe рaдoвa. Учeникe трeбa 

упoзнaти сa мoгућнoшћу дa сe сaми 

oпрeдeљуjу зa oдрeђeну aктивнoст у 

oквиру дaтe тeмe, дa мoгу рeaлизoвaти 

свojу идejу кoja je у склaду сa њихoвим 

спoсoбнoстимa, интeрeсoвaњимa и 

нaдaрeнoстимa. При изрaди "прojeктa" 

учeници примeњуjу рaниje стeчeнo 

знaњe из прojeктoвaњa и 

кoнструктoрскoг мoдeлoвaњa, a у 

мoдулимa примeњуjу рaниje стeчeнa 

знaњa из oбликoвaњa мaтeриjaлa. 

Oствaрити кoрeлaциjу сa ликoвним 

вaспитaњeм. Учeници сe мoгу 

oпрeдeлити и зa рaд нa рaчунaру. 

Вредновање рада и процена 

теоријског знања за израду 

практичног рада, путем кратких 

питања и разговора. 

У процесу оцењивања потребно је 

узети у обзир све активности 

ученика (уредност, систематичност, 

залагање, самоиницијативност, 

креативност и др.). 

Вредновање активности, нарочито 

ако је тимски рад у питању, 

потребно је обавити са групом тако 

да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о 

раду сваког члана понаособ (тзв. 

вршњачко оцењивање). 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ (6) 

 

-ученик разликује појмове 

техника и технологија, 

-ученик препознаје подручја 

човековог рада и производње, 

занимања и послове у области 

технике и технологије, 
-ученик препознаје 

организацију радног места у 

кабинету и значај примене мера 

заштите на раду, 

-цртежи и белешке су 

непотпуне, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

-ученик зна појмове техника и 

технологија, 

-ученик зна подручја човековог 

рада и производње, занимања и 

послове у области технике и 

технологије, 
-ученик зна организацију 

радног места у кабинету и 

значај примене мера заштите на 

раду, 

-самостално открива грешке, 

-активно учествује у настави, 

-црта делимично уредно и 

потпуно води белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе. 

 

-ученик самостално дефинише 

појмове техника и технологија, 

-ученик разуме организацију 

радног места у кабинету и 

значај примене мера заштите 

на раду, 

-ученик зна техничке апарата и 

ИКТ уређаје у животном и 

радном окружењу, 

-изражава се властитим речима 

и стручним терминима, 

-уредно и потпуно црта и води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе, 

-самостално открива и 

испољава грешке, 

-активно учествује у настави. 

-ученик схвата значај технике и 

технологије за савремени начин 

живота, 

-ученик разуме и примењује 

организацију радног места у 

кабинету и значај примене мера 

заштите на раду, 

-ученик примењује техничке 

апарата и ИКТ уређаје у 

животном и радном окружењу, 

-самостално се служи  

приручницима и са 

интересовањем прати 

литературу и остале изворе, 

-редовно, уредно и потпуно црта 

и води белешке, 

-активно учествује у настави. 

 

2. САОБРАЋАЈ (14) 

 

-ученик препознаје саобраћајна 

средства, сигнализацију 

друмског саобраћаја и основна 

-ученик зна најважније 

саобраћајне знакове и зна 

њихово значење, 

-ученик зна да илуструје 

(нацрта) најважније 

саобраћајне знакове, 

-ученик користи научено у 

новим и конкретним 

ситуацијама (у саобраћајним 
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правила и прописе кретања 

пешака и бициклисте, 

-ученик зна да класификује 

саобраћајна средства у одређене 

групе, 

 -препознаје тематске садржаје, 

-описује основне карактеристике 

елемената тематског садржаја, 

-белешке су непотпуне, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

 

-ученик зна да објасни основна 

правила и прописе кретања 

пешака и бициклисте у јавном 

саобраћају, 

-ученик учествује у анализи  

симулиране саобраћајне   

незгоде на рачунару и уз помоћ 

наставника идентификује 

ризично понашање пешака и 

возача бицикла, 

-активно учествује у настави 

-делимично уредно и потпуно 

црта и води белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе. 

-ученик зна да групише 

знакове у одређене групе.и 

тачно зна њихово значење, 

-ученик анализира, уз помоћ 

наставника, симулиране 

саобраћајну незгоде на 

рачунару и уз помоћ 

наставника идентификује 

ризично понашање пешака и 

возача бицикла, 

-изражава се властитим речима 

и стручним терминима, 

-уредно и потпуно црта и води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе, 

-самостално открива и 

испољава грешке. 

тестовима или на терену у 

саобраћају), 

-ученик самостално анализира, 

симулиране саобраћајну незгоде 

на рачунару и самостално 

идентификује ризично 

понашање пешака и возача 

бицикла, 

-у потпуности показује 

способност примене знања, 

умећа, вештина, самосталности у 

раду, 

-примењује знања стечена на 

другим предметима, 

-проналази нове начине 

решавања проблема, 

 

 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ (18) 

 

-ученик уз помоћ наставника 

разуме појам и врсте размере, 

-ученик препознаје врсте линија, 

-ученик препознаје елементе 

котирања, 

-ученик препознаје начине 

просторног приказивања 

предмета, 

-ученик препознаје пренос 

података између ИКТ уређаја, 

креирање документа у програму 

за обраду текста и слике, 

-уз помоћ наставника зна 

интернет претрагу и приступање 

online ресурсима, 

-уз помоћ наставника чита и 

црта једноставније техничке 

цртеже, 

-белешке су непотпуне, 

-графички радови су неуредни, 

једноставни и недорађени, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

 

 

-ученик уме да уз помоћ 

наставника користи прибор за 

техничко цртање, 

-ученик уме, уз помоћ 

наставника,да примени размеру 

на  

техничком цртежу, 

-ученик уме, уз помоћ 

наставника, да нацрта 

једноставан предмет(квадар)и 

примени врсте линија и да га 

димензионише, 

-ученик уз помоћ наставника 

чита једноставне техничке 

цртеже, 

-ученик уз помоћ наставника 

зна пренос података између 

ИКТ уређаја, креирање 

документа у програму за 

обраду текста и слике, 

-уз помоћ наставника зна 

интернет претрагу и 

приступање online ресурсима и 

уз помоћ наставника примењује 

претрагу на интернету, 

-ученик уме самостално да 

користи прибор за техничко 

цртање, 

-ученик уме самостално да 

нацрта једноставан предмет и 

да примени  

размеру, врсте линија и 

димензионисање, 

-ученик уз помоћ наставника 

може правилно да нацрта 

једноставне техничке цртеже, 

-ученик самостално зна пренос 

података између ИКТ уређаја, 

креирање документа у 

програму за обраду текста и 

слике, 

-ученик самостално зна 

интернет претрагу и 

приступање online ресурсима и 

уз помоћ наставника 

примењује претрагу на 

интернету, 

-уредно и потпуно води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

-ученик уме вешто да користи 

прибор за техничко цртање, 

-uченик самостално може 

правилно да чита и нацрта 

једноставне техничке цртеже, 

-ученик примењује пренос 

података између ИКТ уређаја, 

креирање документа у програму 

за обраду текста и слике, 

-ученик самостално примењује 

интернет претрагу и приступање 

online ресурсима и примењује 

претрагу на интернету у 

различитим ситуацијама, 

-у потпуности показује 

способност примене знања, 

умећа, вештина, самосталности у 

раду, 

-графички радови су уредни и 

без грешака. 
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-правилно користи прибор за 

техничко цртање, 

-усвојио је тематске садржаје. 

 

наставе, 

-графички радови су уредни и 

без већих грешака, 

-самостално открива и 

испољава грешке, 

-активно учествује у настави. 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА (20) 

 

-ученик, уз помоћ наставника, 

зна да објасни изворе енергије и 

да их класификује у одређене 

групе, 

-ученик препознаје могућност 

коришћења енергије Сунца , 

ветра и воде, 

-ученик препознаје претвараче 

енергије, 

-ученик препознаје врсте, 

карактеристична својства и 

примену лако обрадивих  

материјала папир (картон), 

дрво, текстил, кожа, 

-ученик препознаје основне 

принципе механичке обраде 

материјала, 

-ученик, уз помоћ наставника, 

овладава значењем заштите на 

раду, рециклаже материјала и 

заштите животне средине, 

-белешке су непотпуне, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

 

 

-ученик, зна да објасни изворе 

енергије и да их класификује у 

одређене групе, 

-ученик, уз помоћ наставника, 

зна 

да објасни 

могућности коришћења 

енергије Сунца , ветра и воде, 

-ученик,уз помоћ наставника, 

уме да реализује једноставан 

минипројекат обликовањем 

модела енергетског 

претварача(вод-но коло, 

ветрењача,соларни 

колектор...)и да примени 

научено из области енергетике, 

-ученик разуме врсте, 

карактеристична својства и 

примену лако обрадивих 

материјала, 

-ученик, уз помоћ наставника, 

зна 

да објасни основне принципе 

механичке обраде материјала, 

-ученик, уз помоћ наставника, 

уме да изврши избор 

материјала и алата, 

-ученик, уз помоћ наставника, 

уме правилно да користи 

основни прибор за механичку 

обраду материјала, 

-усвојио је тематске садржаје, 

-потпуно и делимично уредно 

црта и води белешке, 

-напредује уз помоћ наставника 

-ученик,уз помоћ наставника, 

уме да реализује једноставан 

минипројекат обликовањем 

модела енергетског 

претварача(вод- 

но коло, ветрењача,солар 

ни колектор...) и да примени 

научено из области енергетике, 

-ученик зна да објасни 

примере трансформације 

енергије, 

-ученик, зна да објасни 

основне принципе механичке 

обраде, 

-ученик, уз помоћ наставника, 

уме да изврши избор 

материјала и алата, 

-ученик, уме самостално и 

правилно да користи основни 

прибор за механичку обраду 

материјала, 

-ученик, уз помоћ наставника, 

уме да изради и реализује 

мини пројекат обрадом 

материјала и применом 

усвојених знања о 

материјалима и технологији, 

-изражава се властитим речима 

и стручним терминима, 

-уредно и потпуно црта и води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе, 

-самостално открива и 

испољава грешке, 

 

 

-ученик уме самостално да 

реализује једноставан 

минипројекат обликовањем 

модела енергетског 

претварача(вод- 

но коло, ветрењача,соларни 

колектор...) и да примени 

научено из области енергетике, 

-ученик, самостално уме да 

изради и реализује мини 

пројекат обрадом материјала и 

применом усвојених знања 

о материјалима и технологији, 

-ученик, уме вешто, самостално 

и правилно да користи основни 

прибор за механичку обраду 

материјала, 

-у потпуности показује 

способност примене знања, 

умећа, вештина, самосталности у 

раду,  

-самостално се служи  

приручницима и прати 

литературу и интернет, 

-проналази нове начине 

решавања проблема, 

-редовно, уредно и потпуно црта 

и води белешке. 
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5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ-

МОДУЛИ (16) 
 

-ученик препознаје алгоритам 

конструкторског моделовања од 

идеје до реализације, 

-ученик уме, уз помоћ 

наставника, да изради 

једноставне статичке макете и 

моделе од готових елемената 

према одговарајућим 

упутствима и коришћењем 

приручника из конструкторских 

комплета, 

-ученик зна да објасни шта улази 

у састав техничке документацује 

модела(макете), 

-ученик зна намену појединих 

материјала и делимично да се 

служи појединим алатима, 

-препознаје поступак израде и 

решење/ производ, 

 

 

 

-ученик, уз помоћ наставника, 

зна да објасни алгоритам 

конструкторског моделовања 

од идеје до реализације, 

-ученик уме, уз помоћ 

наставника, да изради 

једноставне статичке и 

динамичке макете и моделе од 

готових елемената према 

одговарајућим упутствима и 

коришћењем приручника из 

конструкторских комплета, 

-ученик уме, уз помоћ 

наставника, да изради техничку 

документацију модела на 

основу упутства и приручника, 

-ученик уме, уз помоћ 

наставника, правилно да 

користи основни прибор и алат 

за механичку обраду 

материјала, 

-зна поступак израде и решење/ 

производ, 

-активно учествује у раду пара 

или мале групе у складу са 

улогом и показује поштовање 

према сарадницима. 

 

-ученик, уз помоћ наставника, 

уме да изради алгоритам 

конструкторског моделовања 

од идеје до реализације за 

своју 

макету(према својој идеји), -

ученик уме, самостално да 

изради једноставне статичке и 

динамичке макете и моделе од 

готових елемената према 

одговарајућим упутствима и 

коришћењем приручника из 

конструкторских комплета, 

-ученик уме,самостално да 

изради техничку 

документацију модела на 

основу упутства и приручника, 

-ученик уме правилно и 

самостално да користи 

основни прибор и алат 

за механичку обраду 

материјала, 

-уз помоћ наставника 

представља пројектну идеју, 

поступак израде и решење/ 

производ, 

-уз помоћ наставника 

процењује остварен резултат и 

развија предлог унапређења. 

 

-ученик, самостално уме да 

изради алгоритам 

конструкторског моделовања од 

идеје до реализације за своју 

макету(према својој идеји), 

-ученик уме, самостално да 

изради сложеније статичке и 

динамичке макете и моделе од 

готових елемената према 

одговарајућим упутствима и 

коришћењем приручника из 

конструкторских комплета, 

-ученик уме правилно и 

самостално да користи основни 

прибор и алат за 

механичку обраду материјала, 

-ученик је овладао предвиђаним 

психомоторним умењима и 

вештинама у руковању 

средствима и техникама рада на 

нивоу самосталне примене, 

-самостално представља 

пројектну идеју, поступак израде 

и решење/ производ, 

-показује иницијативу и јасну 

оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха, 

-самостално процењује остварен 

резултат и развија предлог 

унапређења. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство  РАЗРЕД: Пети  

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА /ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију 

у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву 

које 

се развојем дигиталних технологија брзо мења. 
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ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ПОСТИГНУЋА 

ИКТ  
и пројектна настава 

Предмет изучавања 

информатике и рачунарства 

 

ИКТ уређаји, јединство хардвера 

и софтвера 

 

Подешавање радног окружења 

 

Организација података 

 

Рад са сликама 

 

Рад са текстом 

 

Рад са мултимедијом 

 

Рад са презентацијама 

 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења 

 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима 

 

Представљање резултата 

пројектног задатка 

Ученик:  

-наводи примену информатике и рачунарства у 

савременом животу  
– правилно користи ИКТ уређаје 

– чува и   организује податке 

– разликује основне типове датотека 
 – сарађује са осталим члановима групе у 

одабиру теме пројектног задатка, прикупљању и 

обради маеријала у вези са темом 
–  учествује у групном пројекту уз помоћ 

наставника и ученика са знањем на напредном 
нивоу (припрема података) 

- именује основне врсте и компоненте ИКТ 

уређаја 
– прави разлику између хардвера, софтвера и 

сервиса 

– креира дигиталну слику и примењује основне 
акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

– креира текстуални документ и примењује 
основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

– примењује алате за снимање и репродукцију 
аудио и видео записа 

– креира мултимедијалну презентацију(pptx) и 

примењује основне акције едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички) 

–  сарађује са осталим члановима групе у 

формулацији и представљању резултата и 
закључака 

– вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 
задужен 

– креира текстуални документ и примењује 

напредне акције едитовања и форматирања уз 
примену дигиталног правописа 

– креира мултимедијалну презентацију(pptx) 

кроз прописана правила и примењује акције 
едитовања и форматирања  

– одабира и примењује технике и алате у складу 

са фазама реализације пројекта 
– наводи кораке и описује поступак решавања 

пројектног задатка 

Остваривање програмских 

садржаја у тематској 

целини  ИКТ врши се радом у 

окружењу оперативног система 

Windows MultiPoint server 2011. 

На основу одговарајућих 

примера, задатака и вежби 

ученик се упознаје са ОС за 

креирање и управљање 

датотекама и директоријумима. 

Подешавањем радног окружења 

ученик персонализује рад за 

одређеном радном станицом. 

Ученици креирају сопствене 

директоријуме који су у служби 

чувања и праћења рада ученика. 

Ученик се практичним радом на 

рачунару упознаје са текст 

процесором , програмима за 

обраду слике, мултимедијом  и 

презентацијама. Ученик креира 

сопствени пројекат или пројекат 

у групи из области предвиђене за 

пројектну наставу (Word, Power 

point) са одређеном темом. 

- Континуирано праћење рада 

ученика 

- вредновање активности у 

тимском раду (самоевалуација и 

вршњачка евалуација) 

- вредновање базирано на 

практичним примерима и 

вежбама 

квизови , тестови знања кроз 

вежбе и утврђивање 

-усмени одговори ученика 

-персонални директоријуми са 

практичним вежбама и задацима 

у вези са програмским 

садржајима 

-истраживачки радови и 

пројекти у вези са другим 

наставним предметима 

-активност ученика на часу –

интеракција наставник – ученик, 

ученик – ученик 

Вредновање урађеног пројекта 

 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ и 

пројектна нстава 

Ученик: 

– разликује безбедно од небезбедног, 
Остваривање програмских 

садржаја у тематској целини 

- континуирано  

праћење ученика од почетка до 
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Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин 

 

Правила безбедног рада на 

Интернету 

 

Претраживање Интернета, 

одабир резултата и преузимање 

садржаја 

 

Заштита приватности и личних 

података 

 

Заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и 

управљање временом 

 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења 

 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима 

 

Представљање резултата 

пројектног задатка 

пожељно од непожељног понашања на 

интернету 

– реагује исправно када дође у контакт са 

непримереним садржајем или са 

непознатим особама путем интернета 

– препознаје ризик зависности од 

технологије и доводига у везу са својим 

здрављем 

– сарађује са осталим члановима групе у 

одабиру теме пројектног задатка, 

прикупљању и обради маеријала у вези са 

темом 

–  учествује у групном пројекту уз помоћ 

наставника и ученика са знањем на 

напредном нивоу (припрема података) 

– приступа интернету, самостално 

претражује, проналази информације у 

дигиталном окружењу и преузима их на 

свој уређај 

 -реагује исправно када дође у  небезбедну 

ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја 

–  сарађује са осталим члановима групе у 

формулацији и представљању резултата и 

закључака 

– информацијама на интернету приступа 

критички 

– спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на интернету 

– разуме значај ауторских права 

 – рационално управља временом које 

проводи у раду са технологијом и на 

интернету 

 – одабира и примењује технике и алате у 

складу са фазама реализације пројекта 

– наводи кораке и описује поступак 

решавања пројектног задатка 

 

дигитална писменост врши се 

одговорним и сигурним начином 

употребе ИКТ од стране ученика. 

Ученик  се кроз практичне 

примере упознаје са безбедним 

радом на интернету, са заштитом 

приватности личних података. 

Кроз презентацију ученици се 

едукују на тему заштита здравља 

и ризик  зависности од 

технологије и  

управљање временом. Ученици 

реализују пројекат 

из ове  наставне теме самостално 

или сараднички.  

 

краја часа у безбедном 

понашању на интернету кроз 

разговор између наставника и 

ученика, као и између ученика. 

- кратке провере на крају часа 

путем усмених питања.  

- вредновање активности у 

тимском раду (самоевалуација и 

вршњачка евалуација) 

 

- вредновање урађеног пројекта 

 

РАЧУНАРСТВО и пројектна 

настава 
 

Увод у логику и скупове: унија, 

пресек, разлика; речи „и“ , 

„или“, „не“, „сваки“, „неки“, 

„ако...онда“ 

 

– схвата математичко-логички смисао 

речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, 

израза „ако...онда” 

– наводи редослед корака у решавању 

једноставног логичког проблема 

– креира једноставан рачунарски 

програм у визуелном окружењу 

– сарађује са осталим члановима групе 

у одабиру теме пројектног задатка, 

Остваривање програмских 

садржаја у тематској целини 

рачунарство врши се тако што се 

ученици после елементарног 

упознавања са 

логиком,скуповима и 

алгоритмима уводе у блоковско 

програмирање. Ученици у 

Континуирано  

праћење ученика од почетка до 

краја часа 

-тестови знања кроз вежбе на 

Petlja.org  и утврђивање 

-усмени одговори ученика 

- провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 
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Увод у алгоритме аритметике: 

писмено сабирање, множење, 

дељење са остатком,  

Еуклидов алгоритам 

 

Увод у тему програмирања 

 

Радно окружење изабраног 

софтвера за визуелно 

програмирање 

 

Алати за рад са графичким 

објектима, текстом, звуком и 

видеом 

 

Програм – категорије, блокови 

наредби, инструкције 

 

Програмске структуре (линијска, 

циклична, разграната) 

 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења 

 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима 

 

Представљање резултата 

пројектног задатка 

прикупљању и обради маеријала у вези 

са темом 

–  учествује у групном пројекту уз 

помоћ наставника и ученика са знањем 

на напредном нивоу (припрема 

података) 

– изводи скуповне операције уније, 

пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне 

ознаке 

– зна алгоритме аритметике (сабирања, 

множења, дељења с остатком, 

Еуклидов алгоритам) и интерпретира 

их алгоритамски 

– сврсисходно примењује програмске 

структуре и блокове наредби 

– објашњава сценарио и алгоритам 

пројекта 

– сарађује са осталим члановима групе 

у формулацији и представљању 

резултата и закључака 

– вреднује своју улогу у групи при 

изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен 

– користи математичке операторе за 

израчунавања 

– објашњава сценарио и алгоритам 

пројекта 

– анализира и дискутује програм 

– проналази и отклања грешке у 

програму 

– одабира и примењује технике и алате 

у складу са фазама реализације 

пројекта 

– наводи кораке и описује поступак 

решавања пројектног задатка 

– поставља резултат свог рада на 

интернет, ради дељења са другима, уз 

помоћ наставника 

софтверу за визуелно 

програмирање Scratch, кроз 

различите примере уче да 

програмирају користећи 

категорије,блокове,наредбе и 

инструкције кроз програмске 

структуре (линијска, циклична, 

разграната ). Ученици реализују 

задати пројекат из ове тематске 

целине самостално и сараднички. 

  

наставних садржаја теме путем 

практичне израде програма 

Вредновање урађеног пројекта 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
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ИКТ 

и пројектна настава 

Ученик: 

- је усвојио основне појмове из 

информатике 

- правилно користи рачунар у 

раду 

- зна да отвори фолдер и да 

организује податке у њему  

- зна да сачува фолдер и да 

пронађе исти у Documents 

- препознаје иконице Word, 

Power point  и зна да покрене 

те програме 

- учествује у групном пројекту 

уз помоћ наставника и ученика 

са знањем на напредном нивоу 

(припрема података) 

Ученик: 

- зна основне компоненте ИКТ 

уређаја 

- уме да креира дигиталну 

слику и примени основне 

акције едитовања и 

форматирања 

- способан је да откуца текст у 

Word документу и да уметне 

слику у исти без поштовања 

правила дигиталног правописа 

- способан је да направи пар 

слајдова у Power point-у  са 

уметањем наслова, текста и 

слике без знања центрирања 

слике и без примене правила и 

препорука за добру 

презентацију 

– сарађује са осталим 

члановима групе у одабиру 

теме пројектног задатка, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са темом 

-уме да презентује део пројекта 

у коме је учетвовао сараднички 

Ученик: 

- је усвојио појмове 

системских и апликативних 

софтвера са поделом 

- уме да креира дигиталну 

слику и примени напредне 

акције едитовања и 

форматирања 

- способан је да откуца текст у 

Word документу и да уметне 

слику у исти уз поштовање 

правила дигиталног правописа 

- способан је да направи више 

слајдова у Power point-у  са 

уметањем наслова,текста и 

слике са знањем центрирања уз 

примену правила и препорука 

за добру презентацију 

-одабира и примењује технике 

и алате у складу са фазама 

реализације пројекта 

– наводи кораке и описује 

поступак решавања пројектног 

задатка 

-уме да презентује пројекат 

самостално 

Ученик: 

-зна да врши подешавања у  

Control panel-у (време, језик 

миш, програме, дисплеј,...) 

- уме да примени алате за 

снимање и репродукцију аудио 

и видео записа 

- познаје напредне опције 

у  Word-у и зна да их примени 

- у Power point-у   зна да 

подеси дизајн слајда, 

анимације и аутоматску 

промену слајда, транзицију и 

то све са применом правила за 

добру презентацију 

- уме да презентује пројекат 

самостално са критичким 

освртом на јаке  и слабе стране 

пројекта 

– поставља резултат свог рада 

на интернет, ради дељења са 

другима, уз помоћ наставника 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

и појектна настава 

Ученик: 

- разликује безбедно од 

небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на 

интернету 

 - зна да реагује исправно када 

дођу у контакт са 

непримереним садржајем или 

са непознатим особама 

путем  ИКТ уређаја 

- учествује у групном пројекту 

уз помоћ наставника и ученика 

са знањем на напредниом 

нивоу (припрема података) 

Ученик: 

- је способан да приступа 

интернету, самостално 

претражује, проналази 

информације у дигиталном 

окружењу и преузима их на 

свој уређај 

- зна да рационално управља 

временом које проводи у раду 

са рачунаром и на интернету 

– сарађује са осталим 

члановима групе у одабиру 

теме пројектног задатка, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са темом 

-уме да презентује део пројекта 

у коме је учетвовао сараднички 

Ученик: 

- зна да спроводи поступке за 

заштиту личних података и 

приватности на интернету 

-зна шта је нетикета 

-зна да размењује релевантне 

информације на интернету 

- одабира и примењује технике 

и алате у складу са фазама 

реализације пројекта 

– наводи кораке и описује 

поступак решавања пројектног 

задатка 

-уме да презентује пројекат 

самостално 

Ученик: 

- зна да информацијама на 

интернету приступи критички 

- разуме значај ауторских 

права 

- познаје значај антивирусних 

програма и заштитног зида 

- уме да презентује пројекат 

самостално са критичким 

освртом на јаке и слабе стране 

пројекта 

– поставља резултат свог рада 

на интернет, ради дељења са 

другима, уз помоћ наставника 
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РАЧУНАРСТВО 

и пројектна настава 

Ученик: 

- познаје појмове 

(програмирање, податак, 

информација ) 

- уме да наводи кораке при 

изради простих линијских 

алгоритама на примерима 

- учествује у групном пројекту 

уз помоћ наставника и ученика 

са знањем на напредном нивоу 

(припрема података) 

Ученик: 

- зна све блокове за израду 

алгоритама 

- усвојио појмове скуповних 

операција(и,или,не,сваки,неки,

следи) 

- зна да направи алгоритам 

линијске структуре 

- зна како се врши одабир 

ликова и 

позорнице,брисање,увећање,ум

ањење,умножавње ликова, 

употреба костима 

- уме да напише програм у 

Scratch-у за цртање 

правоугаоника,квадрата,троугл

а... 

- уме да напише простији 

програм за разговор ликова 

– сарађује са осталим 

члановима групе у одабиру 

теме пројектног задатка, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са темом 

-уме да презентује део пројекта 

у коме је учетвовао сараднички 

Ученик: 

- зна да направи алгоритам 

гранања  

- зна радно окружење Scratch-а 

- зна да примени кретање лика 

у Декартовом координатном 

систему 

- уме да напише програм у 

Scratch-у за цртање 

правоугаоника, квадрата, 

троугла применом корњача 

графике 

- уме да напише програм 

гранања 

- уме да напише програм за 

разговор два лика 

зна да напише програм 

- одабира и примењује технике 

и алате у складу са фазама 

реализације пројекта 

– наводи кораке и описује 

поступак решавања пројектног 

задатка 

-уме да презентује пројекат 

самостално 

Ученик: 

- зна да направи циклични 

алгоритам  

- уме да напише програм у 

Scratch-у за цртање 

правоугаоника, квадрата, 

троугла и др. са понављањем 

- препознаје грешке у програму 

и зна да поправи грешку како 

би програм радио 

- зна за променљиве и зна да их 

направи на примерима обима и 

површине правоугаоника, 

квадрата, троугла,... 

- зна да напише програме за 

израду квиза у оквиру 

пројектне наставе 

- уме да презентује пројекат 

самостално са критичким 

освртом на јаке и слабе стране 

пројекта 

– поставља резултат свог рада 

на интернет, ради дељења са 

другима, уз помоћ наставника 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање РАЗРЕД: пети 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

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

вежбања у савременим условима живота и рада. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

 примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интензитета у самосталном 

вежбању; 

При планирању кондиционог 

вежбања у главној фази часа, треба 

узети у обзир 

утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити 

Исходи представљају добру 

основу за праћење и процену 

постигнућа ученика, 

односно креирање захтева 

којима се може утврдити да ли 
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издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких способности 

 сврсисходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама; 

 зна и разуме комлексе простих 

и општеприпремних вежби. 

 упоређује резултате тестирања 

са вредностима за свој 

узраст.       

 чува животну средину током 

вежбања.      

 користи основну 

терминологију вежбања.          

 Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 примени достигнут ниво 

усвојенеи ниво технике 

кретања у игри, спорту, и 

свакодневном животу. 

 поседује висок ниво знања, 

вештине и умења. 

 демонстрира сложеније 

комплексе вежби.  

 примењује у свакодневном 

животу.  

 препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

 препознаје лепоту покрета и 

кретања у физичком вежбању 

и спорту. 

 

вежбе чији делови 

биомеханичке структуре 

одговарају основном задатку 

главне фазе часа и служе за 

обучавање и увежбавање (обраду и 

утврђивање) конкретног задатка. 

Методе вежбања које 

се примењују у настави су 

тренажне методе (континуирани, 

понављајући и интервални 

метод, кружни тренинг, и др.), 

пилагођене узрасним 

карактеристикама ученика. У раду 

са 

ученицима примењивати 

диференциране облике рада, 

дозирати вежбања у складу са 

њиховим могућностима и 

примњивати одговрајућу 

терминологију вежби. Време 

извођења 

вежби и број понављања, задају се 

групама ученика или поједницма у 

складу са њиховим 

способноситима, водећи рачуна о 

постизању што веће радне 

ефикасности и отимализацији 

интензитета рада. Акценат се 

ставља на оне моторичке 

активности којима се најуспешније 

супротставља последицама 

хипокинезије. 

Препоручени начини рада за 

развој физичких спосбности 

ученика. 

1. Развој снаге 

- без и са реквизитима, 

- на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

су ученици достигли оно што 

је 

описано одређеним исходом. 

Исходи помажу наставницима 

у праћењу, прикупљању и 

бележењу постигнућа 

ученика. Како ће у процесу 

вредновања искористити 

исходе 

наставник, сам осмишљава у 

односу на то који се начин 

праћења и процене њему чини 

најрационалнијим и 

најкориснијим. Поред тога, 

постојање исхода олакшава и 

извештавање родитеља о раду 

и напредовању ученика. 

У процесу оцењивања 

пожељно је користити лични 

картон ученика (eвидeнциja o 

прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и 

прeпoрукe) као извор података 

и 

показатеља о напредовању 

ученика. Предности 

коришћења личног картона 

ученика су 

вишеструке: омогућава 

кoнтинуирaнo и систeмaтичнo 

прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

представља 

увид у прaћeњe рaзличитих 

аспеката учења и развоја, 

представља, подршку у 

оспособљавању ученика за 
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- без и са реквизитима, 

- уз коришћење справа, 

- у помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

- истрајно и интервално трчање, 

- вежбање уз музику – аеробик, 

- тимске и спортске игре, 

- други модели вежбања. 

4. Развој координације 

- извођење координационих вежби 

у различитом ритму и 

променљивим 

условима (кретање екстемитетима 

у две равни). 

5. Развој брзине и експлозивне 

снаге 

- једноставне и сложене кретне 

структуре изводити максималним 

интензитетом из различитих 

почетних положаја, изазване 

различитим 

чулним надражајима (старт из 

различитих положаја итд.), 

 

- штафетне игре, 

- извођење вежби различитом 

максималном брзином (бацања, 

скокови, 

акробатика, шутирања, ударци 

кроз атлетику, гимнастику, тимске 

и 

спортске игре). 

За ученике који из здравствених 

разлога изводе посебно одабране 

вежбе, потребно 

је обезбедити посебно место за 

вежбање. 

самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите 

oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе 

стране) ученика. 

У циљу сагледавања и 

анализирања ефеката наставе 

физичког и здравственог 

васпитања, 

препоручује се да наставник 

подједнако, континуирано 

прати и вреднује: 

● Активност и однос ученика 

према физичком и 

здравственом васпитању који 

обухвата: 

- вежбање у адекватној 

спортској опреми; 

- редовно присуствовање на 

часовима физичког и 

здравственог васпитања и 

обавезним физичим 

активностима; 

- учествовање у ванчасовним 

и ваншколским активностима 

и др. 

● Приказ једног од усвојених 

комплекса општеприпремних 

вежби (вежби 

обликовања), 

● Достигнут ниво постигнућа 

моторичких знања, умења и 

навика (напредак у 

усавршавању технике): 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
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АТЛЕТИКА 

Обавезни садржаји: 
Техника истрајног трчања 

Истрајно трчање – припрема за 

крос 

Техника спринтерског трчања 

Техника високог и ниског старта 

Скок увис (прекорачна техника) 

Бацање лоптице (до 200 г) 

Препоручени садржаји: 
Техника штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацања кугле 2 kg 

Бацање „вортекс-а“ 

Тробој 

 комбинује и користи 

досегнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

 доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

 сврсисходно користи 

научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим 

ситуацијама; 

 зна и разуме комлексе 

простих и 

општеприпремних вежби. 

 поседује висок ниво знања, 

вештине и умења. 

 демонстрира сложеније 

комплексе вежби.  

 кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике и спортске гране - 

дисциплина које се уче. 

 одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 примењује мере 

безбедности у вежбању у 

школи и ван ње. 

 примењује здравствено 

хигијенске мере у 

вежбању.  

 одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

 примени атлетске 

Садржаји атлетике реализују у 

јесењем и пролећном периоду. 

Обавезни садржаји 

Истрајно трчање: вежбе технике; 

континуирано и интревално 

трчање; 

Спринтерско трчање: вежбе 

технике трчања, (ниски скип, 

високи скип, забацивање 

потколенице, гребајући корак, 

итд), ниски старт и фазе трчања; 

Скок увис прекорачном техником; 

техника скока увис кроз фазе 

(залет, отскок, 

прелазак летвице и доскок). 

Обучавање технике врши се у 

целини а по потреби 

рашчлањивањем на фазе. 

Бацање лоптице у даљ: обучавање 

кроз фазе (залет и избачај) и 

усвајање вежбе у 

целини. Корелација са вежбама из 

рукомета (доножни корак, замах и 

техника избачаја 

дугим замахом). 

Препоручени садржаји: 

Ови садржаји се примењују у раду 

са ученицима који су савладали 

обавезне 

садржаје применом одговарајуће 

методике рада. 

- Техника штафетног трчања 

(штафетне игре, начини измене 

палице и др.); 

- Скок удаљ основни елементи 

згрчне технике – рализовати кроз 

фазе; 

- Бацања кугле 2 kg – из места и 

бочна техника; 

Атлетика: 

Приказ технике спринтерског 

и истрајног трчања; приказ 

технике, скока увис 

прекорачна 

техника (маказе); 

Спринтерско трчање 30 – 50 m 

на време, бацање лоптице до 

200 gr у даљ. Истрајно трчање 

у трајању од 6 минута. 

Трчање школског кроса. 
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дисциплине у складу са 

правилима 

 развија своје моторичке 

способности применом 

вежбања из атлетике; 

 учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

- Бацање „вортекс-а'' у даљ; 

- Тробој – кроз одељенско 

такмичење приментити три 

дисциплине које су 

ученици савладали (трчање, 

бацања и скокови). 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

Обавезни садржаји: 
Вежбе на тлу 

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји: 
Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору (сложенији састав) 

Вежбе у вису (сложенији састав); 

 Ученик зна и разуме комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 Користи научене вежбе у 

спорту и рекреацији у 

различитим животним 

ситуацијама. 

 одржава равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 

ротације тела; 

 примени вежбања из 

гимнастике за развој 

моторичких способности 

 схвата вредности спортске 

гимнастике за сопствени 

развој. 

 кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике и спортске гране - 

дисциплина које се уче. 

 Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским манифестацијама. 

 примењује мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње. 

 oдржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

Садржаји се рeализују у зимском периоду. 

Обавезни садржаји 

Ученике је неопходно поделити по полу и 

према способностима. Поставити више радних 

места. На сваком часу увести нови задатак уз 
понављање претходних. Док једна група 

обрађује нови садржај, остале групе понављају 

обрађене садржаје. Промена радих места 
врши се након одређеног броја понављања. 

Нпр. група које није прошла неки задатак на 

часу исти ће реализовати на следећем часу. 
Ученику који не може да изведе задату вежбу 

даје се олакшани задатак. Након неколико 

обрађених наставних јединица ове наставне 
 

теме, планом предвидети садржаје других 

наставних тема (спортка или тимска игра и др) 

у циљу интензификације наставе. Гимнастички 

полигон осмислити према степену 

усвојености обрађених садржаја и претходих 
знања. 

- Вежбе на тлу: колут напред, колут назад, став 

о плећима – „свећа“, мост из 
лежања на леђима; вага претклоном и 

заножењем; став на шакама уз помоћ; 

премет упором странце „звезда“. 
- Прескок: разношка (до 110 цм); 

- Вежбе у упору 

паралелни разбој – наскок у упор, издржај, њих 
у упору, предњихом сед 

разножно пред рукама, приножити једном до 

седа ван, саскок; 
- Вежбе у вису (доскочно вратило, кругови – 

њих и саскок у зањиху; љуљање и 

саскоци;); 
- Пењања (шипка, канап, морнарске лестве – до 

4 м висине); 

- Ниска греда: 
боком поред греде; 

суножним одскоком наскок на греду суножно 

Спортска гимнастика: 

Вежбе на тлу: колут у напред, 

колут у назад, став о шакама 

уз помоћ, мост из лежања, 

став 

на плећима „свећа“: 

Прескок: разношка уз помоћ; 

Вежбе у упору: 

- паралелни разбој: наскок у 

упор са повишења (шведска 

клупа, сандук, 

столица..), предњихом сед 

разножно, приножити једном 

и саскок, 

- ниско вратило: упор 

одскоком, издржај, саскок у 

почетни положај; 

Вежбе у вису 

(вратило/кругови): њих и 

саскок предњихом. 

Пењања: приказ технике 

пењања уз шипку и конопац. 
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кретањима и изводи ротације 

тела. 

 препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

 демонстрира сложеније 

комплексе вежби.  

 учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 Примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама 

(једна нога мало испред друге); 

различити начини ходања: у успону, са 
згрченим предножењем, са 

заножењем, са одножењем, са високим 

предножењем; 
скок суножним одскоком, суножни доскок на 

место одскока; 

вага претклоном и заножењем; саскок згрчено. 
- гимнастички полигон састављен од обрађених 

програмских садржаја. 

Препоручени садржаји 
Могу се реализовати кроз часове на којима се 

реализују обавезни садржаји, 

диференцирани облик рада са напредним 
ученицима који нпр. прескачу козлић по 

дужини 

уместо ширини, раде летећи колут након колута 
напред. Oвакве моделе могуће је 

применити на све садржаје спортске 

гимнастике. 
- Вежбе на тлу: колут напред и назад – 

варијанте (нпр: из става раскорачног 

колут напред до става раскорачног, из става 
раскорачног колут назад до става 

раскорачног); Колут летећи; Мост заклоном; 

- Висока греда: 
наскок у упор предњи, упор одножно десном 

(левом) окретом за 90 степени 

удесно и прехватом бочно (палчеви су окренути 
један према другом), упор 

клечећи на десној са заножењем леве (мала 

вага); 
- основна кретања из претходних разреда на 

ниској греди извести на средњој 

или високој греди; 
- Трамболина или одскочна даска: скокови – 

предњи пружени и згрчени; 
- Прескок „“разношка“ – козлић постављен по 

дужини (110 цм); 

- Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 
- Вежбе у упору 

паралелни разбој – наскок у упор, њих и 

предњихом сед разножно пред 
рукама, саседом сножити, њих и предњихом 

саскок предношка; 

 
- Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 

- Вежбе у вису: 

дохватно вратило – вис завесом о потколено, 
наупор јашући и саскок 

одношка. 

ОСНОВЕ ТИМСКИХ И  Препознаје основне исложене 

рукометне  елементе. 

Садржаји рукомета реализују се на часовима 

физичког и здравственог васпитања, а малог 
фудбала на обавезним физичким активностима 

Рукомет: 

Конторла лопте у месту и 
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СПОРТСКИХ ИГАРА 
Обавезни садржаји: 

Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи технике и 

правила; 

- вођење лопте, 

- хватањa и додавањa лопте, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- принципи индувидуалне 

одбране 

- основна правила 

рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 

Препоручени садржаји: 
Напредни елементи технике, 

тактике и правила игре: 

- хватања котрљајућих лопти, 

- дриблинг, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- основни принципи 

колективне одбране. 

 изведе елементе рукометне 

технике;  

 примени основна правила 

рукомета; 

 користи елементе технике 

у игри; 

 примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 Препознаје основне и сложене 

футсал технике. 

 примени основна правила 

фустала; 

 користи елементе технике 

у игри; 

 примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 

ученика. 

3. 1. Рукомет – минирукомет 
Обавезни садржаји 

- Обучавање елемената технике и тактике са 

лоптом: 
држање лопте: једном и обема рукама, плитки и 

дубоки хват; 

вођење лопте: у месту са променом висине 
вођења, променом руке, променом положаја; 

вођење лопте бочним и дубинским кретањем; 

праволинијски, са променом брзине и руке 
којом се води; променом правца кретања; 

вођење у кретању са заустављањем у два 

корака; дриблинг над пасивним и активним 
противником ( игра „1 на 1” ); 

додавање лопте: једном руком „кратким 

замахом” (смер напред, укосо, у страну); „дугим 
замахом” уз примену неког од залета (бочни–

доножни, бочни–заножни ); 

хватање лопте: у висини груди и главе; хватање 
непрецизно бачених лопти (бочних, изнад 

висине главе, у висини колена); хватање 

котрљајућих лопти; хватање и додавање лопте у 
кретању; 

шутирање: чеони шут и скок шут у даљ и вис; 

финтирање: (једнострука финта у јачу страну). 
- Обучавање индивидуалних елемената технике 

и тактике без лопте: 

у фази напада – позиционирање играча, 
утрчавање у празне просторе, промена смера 

кретања, откривање за пријем лопте; 

у фази одбране – одбрамбени став и кретање у 
ставу; заустављање нападача, одузимање 

лопте од противничког нападача, пресецање 

путање лопте код додавања, блок; 
елементи технике голмана – (основни став, 

кретање на голу, одбрана високих и ниских 
лопти, одбрана шутева са позиције крила, 

одбрана седмерца). 

- Обучавање групних и колективних елемената 
тактике игре: 

Игра уз индивидуалну одбрану „човек на 

човека” (пресинг); позиционирање играча у 
нападу и одбрани 6:0; игра на два гола (3 на 3, 4 

на 4 ); игра уз примену основних правила 

уважавајући усвојени ниво претходно 
обучаваних елемената. 

Препоручени садржаји 

- Обучавање елемената технике и тактике 
играча са лоптом: 

вођење лопте: вежбе вођења са радом ногу (кроз 

ноге, поред и испред тела ); вођење две 
лопте; 

додавање лопте: додавање „дугим замахом” – 

кретању (вођење); 

Вођење лопте прволиниски са 

променом правца кретања 

(левом и десном руком); 

Хвата и додаје лопту у висини 

главе и рамена; 

Шутира једном техником; 

Мали фудбал: 

Додавање унутрашњом 

страном стопала и примање 

лопте ђоном и унутрашњом 

страном 

стопала; 

Вођење и шут на гол једном 

техником; 

Додавање, примање лопте у и 

шут на гол у кретању. 
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чеони залет; додавање лопте изведеним 

начинима; додавања са изменом места 
хватање лопте: хватање једном руком 

шутирање: бочни шут са отклоном, шутирање 

пивотмена, шут са крилне позиције 
финтирање: једнострука финта у „слабију 

страну” 

- Обучавање групних и колективних елемената 
тактике игре: 

извођење слободног ударца; 

укрштања играча у фази напада, игра 5:1 и 5+1 

 

ПЛЕС И РИТМИКА 

Обавезни садржаји: 
Покрети уз ритам и уз музичку 

пратњу 

Ритмичка вежба без реквизита 

Скокови кроз вијачу 

Народно коло „Моравац“ 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази 

Основни кораци друшвених 

плесова 

 

Препоручени садржаји: 
Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Сложенији скокови кроз вијачу 

 

 изведе кретања у 

различитом ритму; 

 игра народно коло; 

 изведе основне кораке 

плеса из народне традиције 

других култура;  

изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу 

 Демонстрира различите 

врсте плеса, ритмичких 

вежби  и народног кола. 

 Препознаје и исправља 

грешке при извођењу 

покрета и вежби.  

 

Обавезни садржаји 

Планирати вежбе које је неоподно 

поновити из програма млађих разреда 

(докорак, галоп, 

дечији поскоци, полкин корак...). Дати 

могућност ученику или групи ученика да 

изабире 

музику и осмисли ритмичку вежбу на 

основу усвојених елемената. Са вијачом 

применити 

„скокове кроз вијачу“, прескакање вијаче 

галопом и суножним поскоцима. Обрадити 

прве 

две варијанте народног кола „Моравац“ 

Препоручени садржаји 

Вежбе са вијачом усложити наизменичним 

прескоцима на левој и десној нози и у 

кретању. 

Планирати вежбе са обручем у које садрже 

окретња око разних делова тела, кортљања 

по 

тлу и провлачења. Вежбе са лоптом 

превасходно треба да обухвате 

манипулцију са њом, 

бацања. Основне варијанте народног кола 

из краја у коме се школа налази; 

Плес и ритимка: 

Замаси, кружења, трчања, 

поскоци и скокови без 

реквизита. Поскоци и скокови 

кроз 

вијачу. 

Народно „Моравац“ коло уз 

музику (прва и друга 

варијанта). 

ПЛИВАЊЕ 

Обавезни садржаји: 
Предвежбе у обучавању пливања 

Игре у води 

Самопомоћ у води 

Препоручени садржаји: 
Плива једном техником 

Роњење у дужину 

 контролише и одржава 

тело 

у води 

 преплива 25m слободном 

техником 

 скочи у воду на ноге 

 поштује правила понашања 

 у, и око водене средине 

води, и око водене средине; 

Наставна тема Пливање, реализује се у 

школама у којима за то постоје услови, у 

оквиру 

редовне наставе или обавезних физичких 

активности ученика. 

Школе које се определе за реализацију 

програмских садржаја пливања на 

објектима изван 

школе, ове часове организују у оквиру 

обавезних физичких активности ученика. 

У колико не постоји могућност 

реализације наставе пливања у овом 

Пливање: 

Контролише и одржава тело у 

води. 

Самопомоћ у води. 
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 уочи ризичне ситуације у води 

и око ње; 

 вреднује утицај примењених 

вежби на организам; 

 Примењује здравствено 

хигијенске мере у вежбању.  

 Контролише покрете и 

одржава тело у води. 

 

разреду, број часова 

намењен овој наставној теми распоређује 

се другим наставним темама предвиђених 

програмом. 

Приликом реализације садржаја Пливања 

формирати групе пливача и непливача 

Обавезни садржаји 

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, 

одржавање у месту, завеслаји (краул и 

леђни краул), скок на ноге и изрон, 

самопомоћ у води (окретањем на леђа). 

Препоручени садржаји 

Пливање техником краула или леђног 

краула; 

Роњење по дужини; 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И 

СПОРТ 

Циљ и сврха вежбања у 

физичком и здравственом 

васпитању 

Основна правила 

Рукомета/минирукомета и 

Малог фудбала 

Понашање према осталим 

субјекатима у игри (према 

судији, играчима супротне и 

сопствене екипе) 

Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у физичком и 

здравственом васпитању 

Уредно постављање и склањање 

справа и реквизита неопходних 

за вежбање 

Упознавање ученика са 

најчешћим облицима насиља у 

физичком васпитању и спорту 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз решавање конфликтних 

 објасни својим речима сврху 

и значај вежбања 

 користи основну 

терминологију вежбања 

 поштује правила понашања уи на 

просторима за вежбање 

у школи и ван ње, као и на 

спортским манифестацијама 

 примени мере безбедности 

током вежбања 

 одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање 

 примени и поштује правила 

тимске и спортске игре у 

складу са етичким нормама 

 навија и бодри учеснике на 

такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин 

 користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско- 

рекративних активности 

 прихвати сопствену победу и 

Праћење физичког развоја и 

моторичких способности 

спроводи се на почетку и 

крају школске године, из 

простора кардиореспираторне 

издржљивости (процена 

аеробног 

капацитета), телесног састава 

(посебно телесне масноће), 

мишићне снаге, издржљивости 

у 

мишићној снази, гипкости и 

агилности. Модел 

континуираног праћења 

физичког развоја и 

моторичких способности у 

настави физичког и 

здравственог васпитања, 

батерија тестова, 

критеријумске референтне 

вредности и начин њиховог 

тумачења, организација и 

протокол 

тестирања као педагошке 

Индивидуални напредак 

моторичких способности 

сваког ученика процењује се у 

односу на претходно 

проверено стање. Приликом 

оцењивања неопходно је изети 

у обзир 

способности ученика, степен 

спретности и умешности. 

Уколико ученик нема 

развијене 

посебне способности, 

приликом оцењивања узима се 

у обзир индивидуални 

напредак 

његов иднивидуални напредак 

у односу на претходна 

достугнућа и могућности као 

и 

ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од 

праткичног дела наставе, 

наставник прати и вреднује: 
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ситуација) 

Писани и електорнски извори 

информација из области 

физчког васпитања и спорта 

Значај развоја физичких 

способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика 

(правилно обликовање тела) 

Планирање дневних активности 

пораз у складу са 

„ферплејом“ 

 примењује научено у 

физичком и здравственом 

васпитању у ванредним 

ситуацијама 

 препозна лепоту покрета и 

кретања у физичком вежбању 

и спорту 

 направи план дневних 

активности 

импликације детаљно су 

објашњени у наведеном 

приручнику. 

Тестирање ученика могуће је 

спровести на часовима 

обавезних физичких 

активности. 

- ниво остварености ихода из 

области Физичка и здрвствена 

култура; 

- учешће у организацији 

ваннаставних активности. 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Физичка активност, вежбање 

и здравље 

Основни принципи вежбања и 

врсте физичке активности 

Одржавање личне опреме за 

вежбање и поштовање 

здравствено-хигијенских мера 

пре и после вежбања 

Лична и колективна хигијена 

пре и после вежбања 

Утицај правилне исхране на 

здравље и развој људи 

Исхрана пре и после вежбања 

Прва помоћ: 

- значај прве помоћи, 

- врсте повреда. 

Вежбање и играње на чистом 

ваздуху – чување околине 

приликом вежбања 

 наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље 

 разликује здравe и нездравe 

начине исхране 

 направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника. 

 примењује здравствено- 

хигијенске мере пре, у току и 

 

након вежбања 

 препозна врсту повреде 

 правилно реагује у случају 

повреде 

 чува животну средину 

током 

вежбања 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Ученик остварује минималан 

напредак у савладавању 

програма предмета и 

испуњавања уз велику помоћ 

наставника захтеве који су 

утврђени у већем делу 

основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа и ангажовање 

ученика. 

 

Ученик остварије редности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности са 

доста грешака при извођењу. 

 

Ученик остварује напредак у 

савладавању програма 

предмета испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

већи део на средњем нивоу 

постигнућа, уз већу помоћ 

наставника, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

постигнућа, уз ангажовање 

ученика.  

 

Ученик остварије  вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

вече грешке при извођењу. 

Ученик  остварује значајан 

напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног нивоа 

постигнућа уз мању помоћ 

наставника, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз 

висок степен ангажовања. 

 

Ученик остварује вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

мање грешке при извођењу. 

Ученик остварује веома 

значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу, 

као и већину захтева са 

напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

постигнућима, уз веома висок 

степен ангажовања. 

 

Ученик остварије ниво 

вредности националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности без грешака при 

извођењу. 

АТЛЕТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основне 

дисциплине атлетике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик препознаје технику 

измене штафете; скока увис 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

већу помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз велику помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

Ученик који 

остварује  напредак уз малу 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

мању помоћ наставника 

 

Ученик разуме и зна да 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби уз мању помоћ 

наставника. 

 

Ученик који остварује  висок 

напредак при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно  разуме 

поделу и зна да наведе 

дисциплине атлетике 

самостално. 

 

Ученик  самостално 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби 

 

Ученик потпуно  самостално, 
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леђне технике;бацање кугле-

бочна техника  као 

и спринтерско трчање 

 

Ученик препознаје технику 

ниског старта и разликује 

ниски од високог старта. 

 

Ученик остварује минималне 

вредности мерења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставника демонстрира 

технику измене штафете, 

,бацања кугле, скока увис-

маказице  техника као и 

технику спринтерског трчања 

и ниски старт. 

 

Ученик остварује средње 

вредности мерења. 

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира 

технику измене 

штафете,бацања кугле, скока 

увис-маказице, као и технику 

спринтерског трчања и ниски 

старт. 

 

Ученик зна и разуме правила 

штафетне трке уз мању помоћ 

наставника. 

 

Ученик зна и разуме правила 

спринтерске  трке уз мању 

помоћ наставника. 

 

Ученик уз малу помоћ 

наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања, и 

у великој мери реализује 

задату дистанцу. 

 

Ученик примењује 

безбедносне мере при 

демонстрацији технике бацања 

кугле. 

 

Ученик се одговорно  односи 

према објектима, справама и 

реквизитима. 

 

Ученик препознаје грешке при 

извођењу атлетских техника, 

уз мању помоћ наставника. 

без грешки демонстрира 

атлетске технике : технику 

измене штафете,бацања кугле, 

скока увис-маказице, као и 

технику спринтерског трчања 

и ниски старт 

 

Ученик примењује све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника 

 

Ученик се одговорно  односи 

према објектима, справама и 

реквизитима. 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе. 

  

Ученик потпуно 

самостално  зна да наведе 

наведе каракеристике Крос 

трчања, и успева да истрчи 

задату дистанцу. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основну 

поделу спортске гимнастике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз већу 

помоћ наставника  

Ученик који 

остварује  напредак уз 

минималну помоћ наставника 

при савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз 

минималну  помоћ наставника  

Ученик који 

остварује  напредак без помоћ 

наставника при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно разуме поделу 

и зна самостално да наведе 

вежбе и справе спортске 

гимнастике. 
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простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик разликује вежбе на 

партеру од вежби на справама. 

 

Ученик препознаје основну 

терминологију спортске 

гимнастике (правилан назив 

гимнастичких елемената) 

 

Ученик препознаје вежбе на 

партеру.  

 

Ученик зна да наведе 

гимнастичке справе и њихове 

карактеристике уз помоћ 

наставника. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира гимнастички 

елемент уз велику помоћ 

наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз већу помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм– техника  разношка. 

 

Ученик демонстрира ходање 

на греди са окретима и 

одржавањем равнотеже уз 

мању помоћ наставника.  

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

 

Ученик демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 

вежби уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз мање грешке помоћ 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм –– техника разношка. 

 

Ученик демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже уз мању помоћ 

наставника.  

 

Ученик 

pримењује  безбедносне мере 

при демонстрацији техника. 

 

 

Ученик самостално 

демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик самостално наставника 

демонстрира вежбе на партеру 

(колут напред, колут назад, 

став на шакама, премет 

странце „звезда“, мост, краћи 

састав на тлу. 

 

Ученик самостално и без 

грешки демонстрира прескок 

повишене справе до 120цм – 

техника разношка. 

 

Ученик самостално и без 

грешки демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже. 

 

Ученик примењује  све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

Ученик зна и увиђа 

самостално  грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТОВА 

Ученик препознаје основе 

тимских спортова као и 

реквизите који се користе у 

истим. 

 

Ученик препознаје 

елементе  технику вођења и 

додавања лопте у тимским 

спортовима (футсал, рукомет) 

 

Ученик препознаје терен на 

Ученик зна да наведе основна 

правила тимских спортова уз 

велику помоћ наставника 

 

Ученик 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал , 

рукомет) уз веће грешке. 

 

Ученик зна да демонстрира 

Ученик зна да наведе правила 

тимских спортова уз малу 

помоћ наставника. 

 

Ученик зна и разуме као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал , 

рукомет) уз минималне 

грешке. 

 

Ученик самостално зна да 

наведе правила тимских 

спортова. 

 

Ученик самостално зна, разуме 

као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

рукомет) 
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коме се одређени спорт 

реализује. 

 

Ученик препознаје 

посебне  елементе техника у 

тимским спортовима као и 

основна правила игре. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира основну технику 

вођења и додавања лопте 

(рукомет, футсал,) 

 

Ученик рпепознаје трокорак, 

скок шут (рукомет) 

 

Ученик препознаје елементе 

технике рукомета-  блок. 

 

Ученик учествује у игри уз 

минимано залагање. 

елементе технике рукомета 

вођење и додавање  лопте- уз 

помоћ наставника. 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

вођења и додавања лопте 

(рукомет, футсал,) 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

рукомет – трокорак, скок шут. 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

рукометну технику – блок 

 

Ученик учествује и прати  игру 

уз минимално примењивање и 

разумевање правила игре, као и 

тактике. 

Ученик зна, разуме и 

демонстрира елементе технике 

рукомет – трокорак, скок шут. 

са минималним грешкама. 

 

Ученик зна да разликује врсте 

блока у рукомету уз мању 

помоћ наставника 

 

Ученик учествује, и прати  у 

игри и примењује правила 

игре, као и тактику. 

Ученик зна самостално, разуме 

и демонстрира елементе 

технике рукомета 

 

Ученик зна самостално да 

разликује и демонстрира врсте 

блока у одбојци. 

 

Ученик зна, разуме и 

демонмстрира одбојкашку 

технику - сервис и пријем 

сервиса. 

 

Ученик зна, разуме и 

самостално демонмстрира 

трокорак, скок шут. 

 

Ученик зна, разуме и 

самостално 

демонсстрира  рукометну 

тактику и зонску одбрану (6:0 

и 5:1) 

 

Ученик учествује, и 

прати  игру, и примењује 

правила игре, као и тактику. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

ПЛЕС И РИТМИКА Ученик препознаје и разликује 

реквизите ритмичке 

гимнастике 

 

Ученик препознаје основне 

елементе са ритмичким 

реквизитима. 

демонстрира прескок вијаче са 

већим потешкоћама. 

 

зна и разуме уз већу помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

самостално, са мањим 

потешкоћама прескаче вијачу 

зна и разуме уз мању помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

самостално без потешкоћа 

прескаче вијачу 

 

зна и разуме како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 
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Ученик покушава да 

демонстрира основне елементе 

ритмичке гимнастике са 

реквизитима.  

 

Учени препознаје народно 

коло „Моравац“ 

 

Ученик учествује у игри 

народног кола уз минимално 

залагање.  

 

демонстрира уз велике грешке 

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 

демонстрира уз мање 

 грешке трћу, четврту и пету 

верзију народног 

кола  „Моравац“ 

зна разуме и самостално 

демонстрира  

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 

 

Самостално уз музику 

демонстрира краћи састав са 

реквизитима 

 

Препознаје и исправља грешке 

при извођењу покрета и вежби. 

ПОЛИГОНИ препознаје станице на 

полигону 

 

уз велику помоћ наставника 

реализује полигон, 

постиже минимано мерење за 

задати полигон уз веће грешке 

при реализацији 

 

 

 

 

зна да процени ниво 

сопствене дневне физичке 

активности 

 

уз  помоћ наставника реализује 

полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз веће 

грешке при реализацији 

примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње 

 

реализује  полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз вмање 

грешке при реализацији 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

 

 

 

 

 

зна да примени високе мере 

безбедности у вежбању  у 

школи и ван ње. 

 

без грешки реализује задати 

полигон, 

постиже висок ниво мерења  

 

зна да самостално осмисли 

полигон спретности и 

окретности. 

 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И 

СПОРТ 

минимално залагање при 

спортском вежбању 

 

минимално ношење спортке 

опреме 

 

Ученик се одности са 

минимумом поштовањем 

према наставнику, субјектима 

игре судији, публици. 

 

препознаје основне вежбе и 

њихов утицај на здравље 

препознаје основе Фер-плеја 

 

зна да маправи план дневних 

активности. уз помоћ 

наставника 

 

повеже врсте вежби, игара и 

спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз већу  помоћ  наставника. 

 

Ученик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици. 

 

зна да наведе  уз већу помоћ 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна да направи план дневних 

активности уз малу помоћ 

наставника 

 

Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским манифестацијама 

У 

ченик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици са мањим 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна самостално да направи 

план дневних активности. 

 

Чува животну средину током 

вежбања.  

 

Прихвата победу и пораз. 

 

Одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

Зна и разуме врсте насиља у 
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препознаје облике насиља у 

спорту 

 

зна да препозна последице 

недовољне физичке 

активности  

наставника врсте насиља у 

спорту. 

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

активности уз већу помоћ 

наставника.  

 

пропустима.  

 

Зна да наведе уз мању помоћ 

наставника врсте насиља у 

спорту 

 

зна да повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз мање грешке  

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

активности уз мању помоћ  

 

спорту  

Решава конфликте на 

друштвено прихватњљив 

начин.  

 

Подстиче породицу на потребу 

примене редовне физичке 

активности.  

 

зна и самостално проналази  и 

користи различите изворе 

информација за упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

 

Зна,  разуме и придржава се 

Фер-плеја 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ 

вежбања 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

препознаје утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

минимално одржава  

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

препознаје последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

препознаје правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

перпознаје мере заштите 

уз већу помоћ наставника зна 

да наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

одржава на прихватљивом 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

ученик зна у теорији да наведе 

мере за пружање прве помоћи 

након површинских повреда, 

уганућа у прелома. 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

уз мању помоћ наставника зна 

да наведе и разуме утицај 

аеробног вежбања (ходања, 

трчања и др.) на кардио-

респираторни систем. 

 

одржава на вишем 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани уз мању помоћ 

наставника 

 

У мањој мери зна да пружи 

прву помоћ помоћи након 

површинских повреда, уганућа 

зна и разуме самостално да 

наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем.   

 

одржава на високом нивоу   

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. (лична 

хигијена,простора и реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани. 

 

зна поделу енергетских 

напитака и последице њиховог 

прекомерног конзумирања. 

 

Ученик асистира при пружау 
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репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик минимално брине о 

животној околини током 

вежбања. 

супстанци 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик у већој мери брине о 

животнојоколини током 

вежбања. 

у прелома. 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања са 

мањим пропустима. 

прве помоћи након 

површинских повреда, уганућа 

у прелома. 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања. 

 

зна и разуме  последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

зна и разуме  правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

зна и разуме мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: ПЕТИ    

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

1.Поздрављање 
 

-поздрави и отпоздрави при сусрету и 

растанку, 

примењујући  најједноставнија  језичка 

средства; 

 

Реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника,  вршњака, и 

слично) и иницирање 

упознавања;  успостављања контакта (нпр. 

при сусрету, на разгледници, у имејлу, 

СМС-у). 

 

Садржаји 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика и 

ученика; 
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Ciao! Buongiorno. Buonasera.  

Come stai? Come va? 

Bene, grazie. 

Di dove sei? 

Sono di.... 

A presto! A domani! 

Buona notte! 

Глаголи: essere, stare 

Упитни прилози: come, di dove 

Личне заменице 

 

(Интер)културни садржаји: формално и 

неформално поздрављање; устаљенa 

правила учтивости. 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака 

и пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

целочасовнеконтролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика 

прилоком рада у групи; 

 знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности 

и зато узор није изворни 

2.Представљање себе 

и других;  давање 

основних 

информација о себи; 

давање и и тражење 

основних 

информација о 

другима 
 

 представи себе и другог; 

 разуме на јасно и полако постављена 

једноставна питања личне природе и 

одговара на њих; 

 

Иницирање упознавања, посредовање у 

упознавању и представљање других особа, 

присутних и одсутних, усмено и писано; 

слушање и читање кратких и једноставних 

текстова којим се неко представља;  

попуњавање формулара основним личним 

подацима (пријава на курс, претплата на 

дечји часопис, налепница за пртљаг, 

чланска карта и слично). 

 

Садржаји 
Come ti chiami?/Mi chiamo…/Sono… 

Questo/a è il mio amico/la mia amica... Si 

chiama... 

Questa è mia sorella (mostrando la foto) 

Questo è il signor.../la signora... 

Di dove sei? / Sono di..../ Sono della Serbia... 

Quanti anni hai? / Ho 12 anni. 

Dove abiti?Dove vivi? 

Abito a ..., in Via ....  

Nome, cognome, indirizzo... 

Глаголи: essere, avere, abitare, vivere 

Личне заменице 

Упитне речи (quanto, dove, come/chi, che 

cosa) 

Бројеви 

 

(Интер)културни садржаји: формално и 

неформално представљање, именовање 
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сродства, име и презиме, основни 

географски подаци о Италији. 
говорник; 

 провера знања ученика и 

процена нивоа усвојено-

сти целокупног градива 

путем годишњег теста 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика и 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака 

и пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

целочасовнеконтролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

3. Разумевање и 

давање једноставних 

упутстава и налога 

 разуме и следи најједноставнија упутства 

и налоге и реагује на њих; 

 

Слушање и читање налога и упутстава и 

реаговање на њих (комуникација у 

учионици – упутства и налози које 

размењују учесници у наставном процесу, 

упутства за игру и слично). 

 

Садржаји 
Fare l’appello:  

Chi è assente? 

Sofia? –Presente! 

Cancella la lavagna, per favore! 

Ascoltiamo! Scriviamo! 

Leggiamo!Disegniamo!  

Tutto chiaro?  

Come si dice…? Cosa significa…? 

Vediamo cosa avete capito/ avete 

letto/abbiamo ascoltato... 

Ottimo! Bravo/a/i/e! 

Презент индикатива (најфреквентнији 

правилни глаголи)  

Императив фреквентних глагола (ascoltare, 

leggere, scrivere, parlare, ripetere...) 

Прошло време фреквентних глагола 

(рецептивно) 

 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости, песме. 

4. Исказивање 

правила понашања 

-разуме једноставна и пажљиво исказана 

правила понашања (сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на њих, уз визуелну 

подршку (знакови, симболи и слично) и без 

ње; 

 

Слушање и читање једноставних исказа у 

вези са  правилима понашања  

 

Садржаји 
Permesso, posso entrare? Posso uscire? 

Puoi/Può ripetere, per favore! 

Non dovete/dobbiamo.... 

Ragazzi, fate silenzio! 

Tirare/ Spingere 

Entrata/ Uscita 

È vietato fumare! Vietato fotografare! 

Неправилни глаголи potere, dovere, fare 

Императив 
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(Интер)културни садржаји: понашање на 

јавним местима, значење симбола. 

 

сопствене израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика 

прилоком рада у групи; 

 знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности 

и зато узор није изворни 

говорник; 

 провера знања 

ученика и процена 

нивоа усвојено-сти 

целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика и 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

5. Позив и реаговање 

на позив за учешће у 

заједничкој 

активности 

 разуме позив или предлог и реагује на 

њега 

 упути позив на заједничку активност;  

 

Слушање и читање кратких једноставних 

позива на заједничку активност и 

реаговање на њих, усмено или писано 

(позив на рођендан, журку, на игру, у 

биоскоп...); упућивање и прихватање 

/одбијање позива на заједничку активност, 

усмено или писано, 

користећи  најједноставније изразе молби, 

захвалности, извињења. 

Садржаји 
Giochiamo a calcio? Andiamo al cinema? 

Vieni alla mia festa? 

Sì, grazie! 

Va bene. 

Mi dispiace, non posso. 

Dai, usciamo/andiamo a…/facciamo… 

 

Презент индикатива (најфреквентнији 

правилни глаголи). 

Неправилни глаголи andare, venire, fare, 

potere, uscire. 

 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

прихватање и одбијање позива, рођендани 

прослава рођендана, игре. 

 

6. Исказивање 

молбе, захтева 

и  захвалности 

 разуме кратке и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

 захвали и извине се на једноставан начин 

 упути кратке и једноставне молбе и 

захтеве; 

 искаже и прихвати захвалност на 

једноставан начин; 

 

Слушање и читање једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, услуга или 

обавештење; давање једноставног, усменог 

и писаног одговора на исказану молбу или 

захтев; изражавање и прихватање 

захвалности у усменом и писаном облику. 

 

Садржаји 
Vorrei un panino. Un succo di frutta, per 

favore. 

Prego. 

Grazie! 

Buon appetito! 

Mi puoi prestare il tuo libro? 
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Sì, certo. / Grazie. 

Mi presti una penna? 

Одређени и неодређени члан volere 

(кондиционално, 1.лице једнине) 

 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације 

 

 израда домаћих задатака 

и пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

целочасовнеконтролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика 

прилоком рада у групи; 

 знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности 

и зато узор није изворни 

говорник; 

провера знања ученика и 

процена нивоа усвојено-сти 

целокупног градива путем 

годишњег теста 

7. Честитање  разуме једноставно исказане честитке и 

одговара на њих; 

  упути једноставне пригодне честитке;  

 

Слушање и читање кратких и једноставних 

устаљених израза којима се честита 

празник, рођендан или неки други значајан 

догађај; реаговање на упућену честитку у 

усменом и писаном облику; упућивање 

кратких пригодних честитки у усменом и 

писаном  облику. 

 

Садржаји 
Buon compleanno!Tanti auguri! 

Bravo/a/i/e! Bravissimo/a/i/e! 

Buon Anno!Felice Anno Nuovo! 

Buon Natale! 

Forza! 

Узвичне реченице 

 

 (Интер)културни садржаји: 

најзначајнији празници и начин 

обележавања / прославе. 

 

8. Описивање живих 

бића, предмета, 

места и појава 
 

 разуме једноставан  опис живих бића, 

предмета, места и појава; 

 опише жива бића, предмете и места и 

појаве једноставним језичким 

средствима; 

 

Слушање и читање краћих једноставних 

описа живих бића, предмета, места и појава 

у којима се појављују информације о 

спољном изгледу, појавним облицима, 

димензијама и осталим најједноставнијим 

карактеристикама; давање кратких усмених 

и писаних описа живих бића, предмета, 

места и појава. 

 

Садржаји 
La mia migliore amica si chiama Jasmina. È 

simpatica/alta. Ha i capelli 

castani/lunghi/corti. Le piace ascoltare la 

musica. Parla bene il francese. 

Luca è di Torino. Torino è una bella città. 
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Questo è il mio cane. Si chiama... 

È grande/piccolo/bianco... 

Questo è uno zaino.  

È rosso/giallo...  

Придеви иименице (род, број и слагање). 

Показна заменица (questo). 

Прилози за начин (bene, male). 

 

Интер)културни садржаји:култура 

становања, однос према живој и неживој 

природи. 

 

9. Описивање 

уобичајених и 

тренутних 

активности, планова 

и способности 
 

 разуме једноставне исказе о 

уобичајеним  и тренутним  активностима 

и способностима и реагује на њих; 

 опише и планира уобичајене и тренутнe 

активности кратким једноставним 

језичким средствима; 

 опише шта уме/не уме да (у)ради; 

 

Слушање и читање описа у вези са 

уобичајеним  и тренутним активно-стима, 

плановима и спсосбностима у породичној и 

школској средини; састављање порука и 

спискова у вези са уобичајеним и 

тренутним активностима, плановима и 

способностима. 

 

Садржаји 
Ogni giorno mi alzo alle…faccio 

colazione...vado a scuola... 

Ho lezioni di italiano il mercoledì e il venerdì. 

Il sabato vado in piscina. 

A che ora inizia la lezione? 

Domani devo: fare la spesa, comprare il latte, 

fare i compiti, chiamare la nonna... 

Презент индикатива (најфреквентнији 

повратни глаголи). 

Предлози. 

Прилози завреме (oggi, domani, dopo, 

sempre...). 

 

(Интер)културни садржаји: радно време, 

разонода, живот породице. 

 

10. Исказивање 

потреба, осета и 

осећања 
 

 разуме свакодневне исказе у вези с 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

 изрази основне потребе, осете и осећања 

кратким и једноставним  језичким 

Слушање и читање исказа у вези са 

потребама, осетима осећањима; 

саопштавање потреба и осета и предлагање 

решења у вези с њима; усмено и писано 

исказивање својих осећања и (емпатично) 

реаговање на туђа. 
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средствима; 

 

 

Садржаји 
Ho fame/sete/caldo/freddo. 

Posso aprire la finestra? 

Chiudiamo la porta? 

Perché non vai a scuola? 

Perché mi sento male. 

Vuoi da bere?/da mangiare? 

No, grazie, non ho sete/fame. 

Vorrei un bicchiere d’acqua. 

Non bevo le bibite gassate. 

Презент индикатива (неправилни глаголи 

bere, volere). 

Кондиционал учтивости, прво лице једнине 

(volere). 

 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација;употреба емотикона. 

 

11. Исказивање 

просторних односа и 

величина 
 

  

 разуме једноставна обавештења о 

простору и  оријентацији у простору и 

реагује на њих; 

 тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о оријентацији у простору; 

 опише непосредни простор у којем се 

креће; 

 

Слушање и читање краћих текстова у 

којима се  на једноставан начин описују 

просторни односи и оријентација у 

простору; усмено и писано тражење и 

давање информација о сналажењу / 

оријентацији у простору; усмено и писано 

описивање просторних односа у приватном 

и јавном простору (соба, стан, кућа, 

учионица, школа, музеј, биоскоп). 

 

Садржаји 
Scusi/a, dove si trova farmacia? 

È in Via Garibarldi, dietro il bar. 

Dov’e’ la sedia? 

È accanto/dietro/davanti a/ sotto/sopra... 

Cosa c’è sul banco? 

C’è un libro e uno zaino. 

Nella mia camera c’è/ci sono... 

Фреквентни предлози (нпр. dentro, fuori, 

sotto, sopra, davanti, dietro...). 

Прилозизаместо (qui, qua, lì, là, giù). 

Упитниприлози: dove. 

C’è/cisono. 

Именице (једнина, множина). 
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(Интер)културни садржаји: јавни 

простор, култура становања. 

 

12.  Исказивање 

времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 
 

 разуме најједноставна обавештења о 

хронолошком/метеоролошком времену и 

реагује на њих; 

 тражи и даје кратка и једноставна 

обавештења о хронолошком 

/метеоролошком  времену; 

 

Слушање и читање кратких текстова који 

се односе на тачно време, дан, месец или 

део дана (разглас/план вожње на 

аутобуској/железничког станици, 

аеродрому; биоскопски програм, договор за 

неку активност) или на метеоролошко 

време (тренутне или уобичајене временске 

прилике); усмено и писано тражење и 

давање информација о времену дешавања 

неке активности или метеоролошким 

приликама. 

 

Садржаји 
Che ore sono? Che ora è? 

Sono le cinque. 

Oggi è il 21 febbraio 2017. 

Il mio compleanno è il 6 giugno. 

Domani vado al cinema. 

A che ora cominicia il film? 

Alle 18.00. 

Il treno parte per Firenze alle 10. 

Quando vai in Italia? 

Fra un mese. In giugno. 

Che tempo fa? Piove. Nevica. 

Упитни прилози: quando. 

Употреба садашњег времена за изражавање 

будућности. 

Прилозизавреме (adesso, oggi,  domani, mai, 

sempre..). 

 

(Интер)културнисадржаји: клима, 

разговор о времену, 

географскедестинације. 

 

13. Изражавање 

припадања/ 

неприпадања и 

поседовања/ 

 разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање /неприпадање, 

поседовање /непоседовање и реагује на 

њих; 

Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање на 

њих; усмено и писано, исказивање 
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непоседовања 
 

  

 тражи и даје једноставне исказе којима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

 

припадања/неприпадања и поседовања/ 

непоседовања.  

 

Садржаји 
Questa è la mia famiglia. Ho due sorelle.Non 

ho fratelli. 

Questo è il tuo gatto? 

Queste sono le mie penne. 

Di chi è questo libro?  

Questi quaderni sono di Marco. 

Конструкција за исказивање припадности. 

Присвојни придеви. 

Показни придеви. 

Одређени и неодређени члан. 

Негација. 

Упитна интонација. 

 

(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи, однос према животињама, 

кућни љубимци. 

 

14. Изражавање 

допадања/ 

недопадања 
 

 разуме једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 

 

Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на њих; 

усмено и писано исказивање 

слагања/неслагања, допадања/недопадања  

 

Садржаји 
Ti piace il gelato di cioccolato? -Sì, mi piace. 

Ti piacciono queste matite? -No, non mi 

piacciono molto. 

Non mi piace giocare a tennis. 

Il mio film preferito è... 

Ti va bene? – No, preferisco. 

Глагол piacere. 

Ненаглашене личне заменице у функцији 

индиректног објекта (mi, ti, le/gli). 

 

(Интер)културни садржаји: уметност 

(књижевност за младе, стрип, филм, 

музика...), храна, спорт. 

 

15. Изражавање  разуме једноставне изразе који се односе Слушање и читање једноставних исказа 
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количине и бројева 
 

на количину (број особа, животиња и 

предмета количина приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 тражи и пружи основне  информације у 

вези са количинама и бројевима; 

 изрази присуство и одсуство некога или 

нечега; 

 

које садрже информације у вези са 

количином и бројевима (новчани износ, 

узраст, време, број телефона и слично); 

усмено и писано коришћење једноставних 

исказа са бројевима до 100. 

 

Садржаји 
Quanti ragazzi ci sono in aula?  

Non c’è nessuno./Non prendo niente. 

Ci sono 26 ragazzi nella mia classe. 

Quanto costa questo astuccio? 

C’è del pane? 

C’è solo un litro di latte nel frigo.  

Studi poco. 

Упитнипридев /прилог: quanto. 

Партитиванчлан. 

Основни бројеви (1−100). 

Прилози. 

Прилози poco/molto. 

 

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење, путовања. 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

         1. Поздрављање  препознаје поздраве и 

отпоздраве и 

примењује 

најједноставнија 

језичка средства уз 

помоћ наставника 

поздрави и отпоздрави, 

примењујући  најједностав

нија језичка средства уз 

малу помоћ наставника 

поздрави и отпоздрави, 

примењујући  богатију 

лексику  

Поздрави и отпоздрави на 

више начина 

2.Представљање себе и 

других; давање 

основних информација 

о себи; давање и и 

тражење основних 

информација о 

другима 

 уз помоћ наставника 

представља себе 

 представи себе и 

другог; 

 уз помоћ наставника 

разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

 представи себе и 

другог; 

 разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 самостално разуме 

постављена питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 самостално 

представља себе и 

другог; 
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 одговара на њих;   

3.Разумевање и давање 

једноставних 

упутстава и налога 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

упутства  

-уз малу помоћ наставника 

разуме једноставна 

упутства и налоге  

-разуме упутства и налоге 

и реагује на њих 

-самостално разуме 

упутства и налоге и 

реагује на њих 

4.Исказивање правила 

понашања 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна и 

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на 

њих, уз визуелну 

подршку (знакови, 

симболи и слично)  

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

једноставна и пажљиво 

исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз 

визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично)  

-разуме једноставна и 

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на њих, 

уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично) и без ње; 

-самостално разуме 

једноставна и пажљиво 

исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз 

визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично) и без ње; 

5.Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој 

активности 
 

 уз помоћ наставника 

разуме позив и реагује 

на њега; 

 

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

позив и реагује на 

њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

 разуме позив и реагује 

на њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

 

 -самостално разуме 

позив и реагује на 

њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

6.Исказивање молбе, 

захтева и  захвалности 

 уз помоћ наставника 

разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве  

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

кратке и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

 

 разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве и реагује на 

њих; 

 упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве; 

искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

 самостално разуме 

кратке и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

 упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве; 

   искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

7.Честитање 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 уз помоћ наставника 

 разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 упути једноставне 

честитке; 

 самостално разуме 

једноставно исказане 

честитке и одговара на 

њих; 

 упути једноставне 
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упућује  једноставне 

честитке; 

 честитке; 

 

8.Описивање живих 

бића, предмета, места 

и појава 
 

 уз помоћ наставника 

разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

 

 Уз помоћ наставмика 

може да разуме а и да 

опише жива бића, 

предмете 

 

 разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

-опише жива бића, 

предмете и места и појаве 

једноставним језичким 

средствима; 

 самостално разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

 опише жива бића, 

предмете и места и 

појаве једноставним 

језичким средствима; 

9.Описивање 

уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активности

ма и способностима  

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активности

ма и способностима и 

реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

опише и планира 

уобичајене и тренутнe 

активности кратким 

једноставним језичким 

средствима; 

 

 разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активност

има и способностима 

и реагује на њих; 

 опише и планира 

уобичајене и тренутнe 

активности кратким 

једноставним 

језичким средствима; 

 опише шта уме/не уме 

да (у)ради; 

 

 самостално разуме 

једноставне исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активност

има и способностима 

и реагује на њих; 

 самостално опише и 

планира уобичајене и 

тренутнe активности 

кратким једноставним 

језичким средствима; 

 самостално опише 

шта уме/не уме да 

(у)ради; 

10.Исказивање 

потреба, осета и 

осећања 
 

 уз помоћ наставника 

разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима  

 уз помоћ наставника 

разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на 

њих; 

 уз помоћ наставника 

изражава основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним  језички

 разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; 

 изражава основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 

 

 самостално разуме 

свакодневне исказе у 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; 

 самостално изражава 

основне потребе, 

осете и осећања 

кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 
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м средствима;  

11.Исказивање 

просторних односа и 

величина 

 уз помоћ настаавника 

разуме једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору  

-уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

обавештења о простору 

и  оријентацији у простору 

и реагује на њих; 

-уз помоћ наставника 

тражи и пружа кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

 

 разуме једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору и реагује на 

њих; 

 тражи и пружа кратка 

и једноставна 

обавештења о 

оријентацији у 

простору; 

-описује непосредни 

простор у којем се креће 

 самостално разуме 

једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору и реагује на 

њих; 

 самостално тражи и 

пружа кратка и 

једноставна 

обавештења о 

оријентацији у 

простору; 

-самостално описује 

непосредни простор у 

којем се креће 

12.Исказивање 

времена (хронолошког 

и метеоролошког) 
 

 уз помоћ настаника 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком  

 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и даје кратка и 

једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  врем

ену; 

 разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

-тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  времену

; 

 -самостално разуме 

једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

 -самостално тражи и даје 

кратка и једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  времену

; 

13.Изражавањеприпад

ања/ 

неприпадањаипоседова

ња/ непоседовања 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

 -уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

 разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

 -самостално разуме 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов
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поседовање/непоседов

ање  

поседовање/непоседов

ање и реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и да једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање 

ање и реагује на њих; 

 тражи и да 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање 

 

ање и реагује на њих; 

 самостално тражи и да 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање 

 

14.Изражавање 

допадања/ недопадања 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи  

 -уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

 разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним 

језичким средствима; 

 

 самостално разуме 

једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 самостално тражи 

мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним 

језичким средствима; 

 

 

15.Изражавање 

количине и бројева 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.)  

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и пружа 

основне  информације 

у вези са количинама и 

бројевима; 

 

 разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 тражи и пружа 

основне  информације 

у вези са количинама 

и бројевима; 

 изражава присуство и 

одсуство некога или 

нечега; 

 самостално разуме 

једноставне изразе 

који се односе на 

количину (број особа, 

животиња и предмета 

количина приликом 

куповине и сл.) и 

реагује на њих; 

 самостлно тражи и 

пружа 

основне  информације 

у вези са количинама 

и бројевима; 

 самостално 
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 изражшава присуство 

и одсуство некога или 

нечега; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: ПЕТИ    

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

1.Поздрављање 
 

-поздрави и отпоздрави при сусрету и 

растанку, 

примењујући  најједноставнија  језичка 

средства; 

 

Реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника,  вршњака, и слично) и 

иницирање упознавања;  успостављања 

контакта (нпр. при сусрету, на разгледници, у 

имејлу, СМС-у). 

 

                        Садржаји 
 

Salut !  

Tu vas bien ?  

Bonjour, ça va ? 

Ça va, merci !  

Bonsoir ! 

Bonne nuit ! 

Bonjour, Monsieur.   

Au revoir, Madame.   

A demain.  

A bientôt. 

Питање интонацијом. 

 

(Интер)културни садржаји: формално и 

неформално поздрављање; устаљенa правила 

учтивости. 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања 

говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено 

изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких 

садржаја; 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 2.Представљање себе  представи себе и другог; Иницирање упознавања, посредовање у 

упознавању и представљање других особа, 
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и других;  давање 

основних 

информација о себи; 

давање и и тражење 

основних 

информација о 

другима 
 

 разуме на јасно и полако постављена 

једноставна питања личне природе и 

одговара на њих; 

 

присутних и одсутних, усмено и писано; 

слушање и читање кратких и једноставних 

текстова којим се неко представља;  

попуњавање формулара основним личним 

подацима (пријава на курс, претплата на дечји 

часопис, налепница за пртљаг, чланска карта и 

слично). 

 

Садржаји 
 

Je m’appelle Milica. 

Je suis serbe. 

J’habite à Kragujevac. 

Tu t’appelles comment ?  

Comment allez-vous ?  

Tu habites où ? 

J’ai onze ans.  

Et toi, tu as quel âge. 

C’est mon copain /ma sœur / mon père. Il s’appelle 

Zoran. 

Ненаглашене личне заменице у функцији 

субјекта.  

Наглашене личне заменице (moi, toi) 

Присвојни придеви (mon/ ma, ton/ ta, son/ sa).  

Упитне речи (comment, quel/ quelle). 

Основни бројеви 1-100. 

Презент глагола avoir и être и глагола прве 

групе. 

 

(Интер)културни садржаји: формално и 

неформално представљање, именовање 

сродства, име и презиме, основни географски 

подаци о Италији. 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и 

пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању 

вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика 

мере се јасно 

одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато 

узор није изворни 

говорник; 

 провера знања 

3. Разумевање и 

давање једноставних 

упутстава и налога 

 разуме и следи најједноставнија упутства и 

налоге и реагује на њих; 

 

Слушање и читање налога и упутстава и 

реаговање на њих (комуникација у учионици – 

упутства и налози које размењују учесници у 

наставном процесу, упутства за игру и слично). 

 

Садржаји 
 

Qui est absent ?  

Qui n’est pas là ? 

Vous comprenez ?  
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C’est clair ? 

Je ne comprends pas.  

Vous pouvez répéter, s’il vous plait ? Ecoutez !  

Répondez ! 

Lisez ! 

Regardez !  

Dessinez !  

Vous allez écouter un dialogue.  

Ouvrez / fermez vos livres.  

Levez la main.  

Prenez vos cahiers.  

Dépêchez-vous !  

Très bien ! 

C’est parfait ! 

Vous avez fini ? 

J’ai fini.  

J’ai fait mon devoir.  

Pardon,Madame, je suis en retard. 

Императив фреквентних глагола. 

Блиско будуће време (у устаљеним изразима 

везаним за активности у учионици). 

Сложени перфект (у устаљеним изразима 

везаним за активности у учионици). 

 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости, песме. 

ученика и процена 

нивоа усвојености 

целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања 

говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено 

изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких 

садржаја; 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и 

пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци 

 целочасовне 

4. Исказивање 

правила понашања 

-разуме једноставна и пажљиво исказана 

правила понашања (сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на њих, уз визуелну 

подршку (знакови, симболи и слично) и без 

ње; 

 

Слушање и читање једноставних исказа у вези 

са  правилима понашања  

 

Садржаји 
 

Silence. 

Il est interdit de faire du bruit. 

Entrée libre.  

Ne pas nourrir les animaux. 

Именице. 

Негација ne pas + инфинитив (рецептивно). 

Униперсоналне конструкције (il est...). 

 

(Интер)културни садржаји: понашање на 

јавним местима, значење симбола. 

5. Позив и реаговање  разуме позив или предлог и реагује на Слушање и читање кратких једноставних 

позива на заједничку активност и реаговање на 
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на позив за учешће у 

заједничкој 

активности 

њега 

 упути позив на заједничку активност;  

 

њих, усмено или писано (позив на рођендан, 

журку, на игру, у биоскоп...); упућивање и 

прихватање /одбијање позива на заједничку 

активност, усмено или писано, 

користећи  најједноставније изразе молби, 

захвалности, извињења. 

Садржаји 
 

On va au cinéma ? 

Viens chez moi après l’école. 

Tu veux jouer avec moi ? 

Oui, super ! 

Désolé, je ne peux pas. 

Je t’invite à mon anniversaire. 

Лична заменица on. 

Садашње време неправилних глагола (aller, 

venir, pouvoir). 

Заповедни начин. 

Питање интонацијом. 

Негација (ne/ n’... pas). 

 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

прихватање и одбијање позива, рођендани 

прослава рођендана, игре. 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању 

вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика 

мере се јасно 

одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато 

узор није изворни 

говорник; 

 провера знања 

ученика и процена 

нивоа усвојености 

целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

6. Исказивање молбе, 

захтева и  захвалности 

 разуме кратке и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

 захвали и извине се на једноставан начин 

 упути кратке и једноставне молбе и 

захтеве; 

 искаже и прихвати захвалност на 

једноставан начин; 

 

Слушање и читање једноставних исказа којима 

се тражи помоћ, услуга или обавештење; 

давање једноставног, усменог и писаног 

одговора на исказану молбу или захтев; 

изражавање и прихватање захвалности у 

усменом и писаном облику. 

 

Садржаји 
 

Est-ce que je peux sortir ?  

Tu pourrais me prêter ton portable, s’il te plait ?  

Tu me donnes ton numéro de téléphone ? 

Voilà.  

Merci ! 

Je t’en prie. 

Cher Pierre, peux-tu me rendre mon livre de 

français demain? 

Питање са est-ce que. 

Инверзија (у устаљеним изразима). 
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Кондиционал учтивости (tu porrais...). 

 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације 

између ученика и 

наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања 

говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено 

изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких 

садржаја; 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и 

пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци 

 целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

7. Честитање  разуме једноставно исказане честитке и 

одговара на њих; 

  упути једноставне пригодне честитке;  

 

Слушање и читање кратких и једноставних 

устаљених израза којима се честита празник, 

рођендан или неки други значајан догађај; 

реаговање на упућену честитку у усменом и 

писаном облику; упућивање кратких пригодних 

честитки у усменом и писаном  облику. 

 

Садржаји  

Bon anniversaire !  

Bonne année! 

Bonne fête !  

Joyeux Noël!  

Bravo, très bien! 

Merci, à toi / à vous aussi! 

Придеви (bon, bonne).  

Узвичне реченице. 

Предлози (à). 

 

 (Интер)културни садржаји: најзначајнији 

празници и начин обележавања / прославе. 

8. Описивање живих 

бића, предмета, места 

и појава 
 

 разуме једноставан  опис живих бића, 

предмета, места и појава; 

 опише жива бића, предмете и места и 

појаве једноставним језичким средствима; 

 

Слушање и читање краћих једноставних описа 

живих бића, предмета, места и појава у којима 

се појављују информације о спољном изгледу, 

појавним облицима, димензијама и осталим 

најједноставнијим карактеристикама; давање 

кратких усмених и писаних описа живих бића, 

предмета, места и појава. 

 

Садржаји 
 

Ma meilleure amie s’appelle Ivana.  

Elle est petite et blonde. 

Elle aime le sport. 

Le chien de mon voisin est grand 

et noir.  

Mon école est grande. 

Ma classe est claire.  

Bruxelles est la capitale de la Belgique. 

C’est une belle ville. 
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Описни придеви. 

Род придева (petit/ petite, grand/grande, blond/ 

blonde ; beau/ bel/ belle). Конструкција за 

изражавање припадања (de + именица). 

Присвојни придеви (mon/ ma, ton/ ta). 

Презентативи (c’est/ ce sont…). 

 

Интер)културни садржаји:култура становања, 

однос према живој и неживој природи. 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању 

вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика 

мере се јасно 

одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато 

узор није изворни 

говорника 

 провера знања 

ученика и процена 

нивоа усвојености 

целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

9. Описивање 

уобичајених и 

тренутних 

активности, планова и 

способности 
 

 разуме једноставне исказе о 

уобичајеним  и тренутним  активностима и 

способностима и реагује на њих; 

 опише и планира уобичајене и тренутнe 

активности кратким једноставним 

језичким средствима; 

 опише шта уме/не уме да (у)ради; 

 

Слушање и читање описа у вези са 

уобичајеним  и тренутним активно-стима, 

плановима и спсосбностима у породичној и 

школској средини; састављање порука и 

спискова у вези са уобичајеним и тренутним 

активностима, плановима и способностима. 

 

Садржаји 
 

Je vais à l’école à huit heures. 

Il rentre de l’école à quatre heures. 

Je déjeune avec mes grands-parents le dimanche.  

Après l’école il joue au basket. 

Je sors toujours avec mes amis.  

A quelle heure commence le film?  

Le mercredi je vais à la piscine. 

Одређени члан (le, la, l’ les). 

Садашње време фреквентних правилних 

глагола (rentrer, déjeuner, jouer, commencer) и 

неправилних глагола (aller, sortir). 

Презент глагола être. Предлози (à, de, avec). 

Прилози за време (toujours, souvent). 

 

(Интер)културни садржаји: радно време, 

разонода, живот породице. 

10. Исказивање 

потреба, осета и 

осећања 
 

 разуме свакодневне исказе у вези с 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

 изрази основне потребе, осете и осећања 

кратким и једноставним  језичким 

средствима; 

 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, 

осетима осећањима; саопштавање потреба и 

осета и предлагање решења у вези с њима; 

усмено и писано исказивање својих осећања и 

(емпатично) реаговање на туђа. 

 

Садржаји 
 

Je voudrais du jus d’orange. 
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J’ai faim / soif / sommeil / chaud / froid. 

Brrrr !!! 

Non, merci, je n’ai pas faim.  

Je suis contente.  

J’ai peur.  

Il est malade. 

Pourquoi est-il triste ? 

Кондиционал учтивости (je voudrais) Негација 

(ne/ n’... pas). 

Презент глагола avoir. 

 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација;употреба емотикона. 

11. Исказивање 

просторних односа и 

величина 
 

  

 разуме једноставна обавештења о простору 

и  оријентацији у простору и реагује на 

њих; 

 тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о оријентацији у простору; 

 опише непосредни простор у којем се 

креће; 

 

Слушање и читање краћих текстова у којима 

се  на једноставан начин описују просторни 

односи и оријентација у простору; усмено и 

писано тражење и давање информација о 

сналажењу / оријентацији у простору; усмено и 

писано описивање просторних односа у 

приватном и јавном простору (соба, стан, кућа, 

учионица, школа, музеј, биоскоп). 

 

Садржаји 
Il y a un petit chat dans la rue. 

Il est sous la voiture.  

Je vais le mettre sur la fenêtre.  

La chaise est devant / derrière la table. 

Ma rue est longue. 

Cette place est grande. 

La pharmacie est à côté, première rue à gauche. 

Неодређени члан (un, une, des). 

Предлози (dans, sous, sur, devant, derrière).  

Прилози за место (ici, là, à côté). 

 

(Интер)културни садржаји: јавни простор, 

култура становања. 

12.  Исказивање 

времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 
 

 разуме најједноставна обавештења о 

хронолошком/метеоролошком времену и 

реагује на њих; 

 тражи и даје кратка и једноставна 

обавештења о хронолошком 

/метеоролошком  времену; 

Слушање и читање кратких текстова који се 

односе на тачно време, дан, месец или део дана 

(разглас/план вожње на аутобуској/железничког 

станици, аеродрому; биоскопски програм, 

договор за неку активност) или на 

метеоролошко време (тренутне или уобичајене 

временске прилике); усмено и писано тражење 
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 и давање информација о времену дешавања 

неке активности или метеоролошким 

приликама. 

 

Садржаји 
Quelle heure est-il ?  

Il est six heures. 

Hier, je suis allée à la bibliothèque. 

Demain, je vais aller au cirque. 

Quel temps fait-il chez toi ?  

Il pleut.  

Il fait beau.  

Il neige. 

Униперсонални глаголи и kонструкције (il est…, 

il fait…).  

Бројеви 1−20. 

Презент неправилних глагола (être, aller, faire). 

Сложени перфект фреквентних глагола. 

Блиско будуће време фреквентних глагола.  

Парцијално питање са упитним речима (quel/ 

quelle). 

 

(Интер)културнисадржаји: клима, разговор о 

времену, географскедестинације. 

13. Изражавање 

припадања/ 

неприпадања и 

поседовања/ 

непоседовања 
 

  

 разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање /неприпадање, 

поседовање /непоседовање и реагује на 

њих; 

 тражи и даје једноставне исказе којима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

 

Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање на њих; 

усмено и писано, исказивање 

припадања/неприпадања и поседовања/ 

непоседовања.  

 

Садржаји 
C’est à moi.  

Ce n’est pas mon cartable. c’est le livre de Sophie.  

C’est ta robe ? 

A qui est ce stylo ?  

J’ai deux frères. 

Je n’ai pas de sœur. 

Конструкција за исказивање припадања (à moi, 

à toi, à qui).  

Присвојни придеви (mon/ ma, ton/ ta, son/ sa). 

Негација(ne/ n’... pas). 



 

432 | с т р а н а  

 

 

(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи, однос према животињама, кућни 

љубимци. 

14. Изражавање 

допадања/ недопадања 
 

 разуме једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања, слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 

 

Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на њих; 

усмено и писано исказивање 

слагања/неслагања, допадања/недопадања  

 

Садржаји 
D’accord.  

Je suis d’accord.  

Je ne suis pas d’accord.  

Vous êtes d’accord?  

J’aime le chocolat / la musique / les voyages.  

J’aime dessiner / chanter/ lire. 

Je n’aime pas ce sport.  

Ma matière préférée est le sport. 

Именице. 

Одређени члан (le, la, l’, les).  

Презент фреквентних глагола. 

Конструкција са инфинитивом (j’aime 

dessiner).  

Негација (ne/ n’... pas). 

 

(Интер)културни садржаји: уметност 

(књижевност за младе, стрип, филм, музика...), 

храна, спорт. 

15. Изражавање 

количине и бројева 
 

 разуме једноставне изразе који се односе 

на количину (број особа, животиња и 

предмета количина приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 тражи и пружи основне  информације у 

вези са количинама и бројевима; 

 изрази присуство и одсуство некога или 

нечега; 

 

Слушање и читање једноставних исказа које 

садрже информације у вези са количином и 

бројевима (новчани износ, узраст, време, број 

телефона и слично); усмено и писано 

коришћење једноставних исказа са бројевима 

до 100. 

 

Садржаји 
 

Dans ma classe il y a 25 élèves.  

Je voudrais un kilo de pommes, s’il vous 

plait. 

Combien coûte cette trousse ? 

Il y a beaucoup de chats dans ce jardin. 
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Основни бројеви 1−100. 

Прилози (beaucoup, peu, moins, plus). Временска 

одредница il y a. 

Упитне речи (combien). 

 

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење, путовања. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

         1. Поздрављање  препознаје поздраве и 

отпоздраве и 

примењује 

најједноставнија 

језичка средства уз 

помоћ наставника 

поздрави и отпоздрави, 

примењујући  најједностав

нија језичка средства уз 

малу помоћ наставника 

поздрави и отпоздрави, 

примењујући  богатију 

лексику  

Поздрави и отпоздрави на 

више начина 

2.Представљање себе и 

других; давање 

основних информација 

о себи; давање и и 

тражење основних 

информација о 

другима 

 уз помоћ наставника 

представља себе 

 представи себе и 

другог; 

 уз помоћ наставника 

разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 представи себе и 

другог; 

 разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 

 самостално разуме 

постављена питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 самостално 

представља себе и 

другог; 

 

3.Разумевање и давање 

једноставних 

упутстава и налога 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

упутства  

-уз малу помоћ наставника 

разуме једноставна 

упутства и налоге  

-разуме упутства и налоге 

и реагује на њих 

-самостално разуме 

упутства и налоге и 

реагује на њих 

4.Исказивање правила 

понашања 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна и 

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на 

њих, уз визуелну 

подршку (знакови, 

симболи и слично)  

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

једноставна и пажљиво 

исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз 

визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично)  

-разуме једноставна и 

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на њих, 

уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично) и без ње; 

-самостално разуме 

једноставна и пажљиво 

исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз 

визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично) и без ње; 
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5.Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој 

активности 
 

 уз помоћ наставника 

разуме позив и реагује 

на њега; 

 

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

позив и реагује на 

њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

 разуме позив и реагује 

на њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

 

 -самостално разуме 

позив и реагује на 

њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

6.Исказивање молбе, 

захтева и  захвалности 

 уз помоћ наставника 

разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве  

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

кратке и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

 

 разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве и реагује на 

њих; 

 упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве; 

искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

 самостално разуме 

кратке и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

 упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве; 

   искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

7.Честитање 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 уз помоћ наставника 

упућује  једноставне 

честитке; 

 разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 упути једноставне 

честитке; 

 

 самостално разуме 

једноставно исказане 

честитке и одговара на 

њих; 

 упути једноставне 

честитке; 

 

8.Описивање живих 

бића, предмета, места 

и појава 
 

 уз помоћ наставника 

разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

 

 Уз помоћ наставмика 

може да разуме а и да 

опише жива бића, 

предмете 

 

 разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

-опише жива бића, 

предмете и места и појаве 

једноставним језичким 

средствима; 

 самостално разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

 опише жива бића, 

предмете и места и 

појаве једноставним 

језичким средствима; 

9.Описивање 

уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активности

ма и способностима  

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активности

ма и способностима и 

 разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активност

има и способностима 

и реагује на њих; 

 самостално разуме 

једноставне исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активност

има и способностима 

и реагује на њих; 
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реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

опише и планира 

уобичајене и тренутнe 

активности кратким 

једноставним језичким 

средствима; 

 

 опише и планира 

уобичајене и тренутнe 

активности кратким 

једноставним 

језичким средствима; 

 опише шта уме/не уме 

да (у)ради; 

 

 самостално опише и 

планира уобичајене и 

тренутнe активности 

кратким једноставним 

језичким средствима; 

 самостално опише 

шта уме/не уме да 

(у)ради; 

10.Исказивање 

потреба, осета и 

осећања 
 

 уз помоћ наставника 

разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима  

 уз помоћ наставника 

разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на 

њих; 

 уз помоћ наставника 

изражава основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 

 разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; 

 изражава основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 

 

 самостално разуме 

свакодневне исказе у 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; 

 самостално изражава 

основне потребе, 

осете и осећања 

кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 

 

11.Исказивање 

просторних односа и 

величина 

 уз помоћ настаавника 

разуме једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору  

-уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

обавештења о простору 

и  оријентацији у простору 

и реагује на њих; 

-уз помоћ наставника 

тражи и пружа кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

 

 разуме једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору и реагује на 

њих; 

 тражи и пружа кратка 

и једноставна 

обавештења о 

оријентацији у 

простору; 

-описује непосредни 

простор у којем се креће 

 самостално разуме 

једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору и реагује на 

њих; 

 самостално тражи и 

пружа кратка и 

једноставна 

обавештења о 

оријентацији у 

простору; 

-самостално описује 

непосредни простор у 
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којем се креће 

12.Исказивање 

времена (хронолошког 

и метеоролошког) 
 

 уз помоћ настаника 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком  

 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и даје кратка и 

једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  врем

ену; 

 разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

-тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  времену

; 

 -самостално разуме 

једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

 -самостално тражи и даје 

кратка и једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  времену

; 

13.Изражавањеприпад

ања/ 

неприпадањаипоседова

ња/ непоседовања 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање  

 -уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање и реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и да једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање 

 разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање и реагује на њих; 

 тражи и да 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање 

 

 -самостално разуме 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање и реагује на њих; 

 самостално тражи и да 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање 

 

14.Изражавање 

допадања/ недопадања 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи  

 -уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 тражи мишљење и 

 самостално разуме 

једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 
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 уз помоћ наставника 

тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним 

језичким средствима; 

 

 самостално тражи 

мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним 

језичким средствима; 

 

 

15.Изражавање 

количине и бројева 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.)  

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и пружа 

основне  информације 

у вези са количинама и 

бројевима; 

 

 разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 тражи и пружа 

основне  информације 

у вези са количинама 

и бројевима; 

 изражава присуство и 

одсуство некога или 

нечега; 

 

 самостално разуме 

једноставне изразе 

који се односе на 

количину (број особа, 

животиња и предмета 

количина приликом 

куповине и сл.) и 

реагује на њих; 

 самостлно тражи и 

пружа 

основне  информације 

у вези са количинама 

и бројевима; 

 самостално 

изражшава присуство 

и одсуство некога или 

нечега; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање РАЗРЕД: 5. 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и 

процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

(ПРАВА ДЕТЕТА) 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

 разликујежеље од 

Наставник се труди 

да све теме и 

садржаје ученицима 

Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је континуирано, на сваком 

часу. 
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Потребе и жеље 

 Потребе и 

права 

 Права и 

правила у 

учионици 

 Правила рада у 

учионици, 

доношење 

групних 

правила 

 Посебност 

права детета и 

људска права 

 Конвенција о 

правима детета 

 Врсте права 

 Показатељи 

остварености и 

кршења дечијих 

права 

 Конвенција о 

правима детета 

у документима 

која се односе 

на школу 

потребаинаведепримеревезеизмеђу 

потребаиљудских права 

 препозна својепотребе,каоипотребе 

другихидаихуважава 

 штитисвојаправананачин којине 

угрожавадругеињиховаправа 

 учествујеудоношењуправиларада 

групеипоштујеих 

 наводипримереипоказатеље 

оствареностиикршењадечијихправа 

 наводичиниоце којиутичуна 

остварењедечијихправа 

 поштујеправаипотребеученика који 

сууинклузијиуњеговом 

одељењу/школи 

 препозна ситуацијекршења својих 

праваиправадругих 

 идентификује 

кршењељудскихправанапримерунек 

огисторијскогдогађаја 

приближи и објасни, 

због спиралног 

ширења наставних 

јединица у каснијим 

разредима. Због 

тога је ваажно да 

ученици у овом 

разреду добро 

разумеју појаве. 

Активности које 

подстичу активно 

слушање и 

конструктивно 

реаговање ученика. 

Важно је истаћи везу 

међу свим овим 

обаластима зато што 

се све оне 

интегришу. 

Важно је да ученици 

стекну вештине 

применљиве у 

свакодневном 

животу у 

демократској 

заједници, на 

демократске 

ставове и вредности 

о универзалности 

права, 

једнакости, слободи 

и одговорности, 

социјалној 

осетљивости и 

припадности 

Прати се: 

• Степен активности ученика на часу, 

индивидуално, у пару или у групи 

• Однос према обавезама и додељеним 

задужењима 

• Степен и ниво сарадња са другим 

ученицима 

• Мотивисаност ученика да изнесе свој 

став, мишљење и да га аргументовано 

брани 

• Самостална припрема и презентација 

информација о некој теми-истраживачки 

зада 

• Самоиницијативност 

На почетку школске године ученици се 

упознају са сегментима праћења и 

елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности 

ученицима се даје повратна информација 

о успешности реализације планираног и 

даје им се 

могућност да дају коментаре и сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење 

вршњака и подстиче се самооцењивање. 

Посебно се истиче сваки напредак у 

свим претходно 

наведеним сегментима оцењивања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

(ШКОЛА КАО 

ЗАЈЕДНИЦА) 

Моје заједнице 

 Школа као 

заједница 

 Одлучивање у 

учионици и 

поштујеправилаодељенскезаједнице 

иправилананивоушколе 

 поступаускладусаморалним 

вредностимаграђанскогдруштва 

 искажесвојставозначајуправилауфун 

кционисањузаједнице 

 понаша сеускладусаправилимаи 

дужностимаушколи 

 наводиначинедемократског 
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школи 

 Гласање и 

консензус као 

демократски 

начин 

одлучивања 

одлучивања заједници, уз 

спремност да се 

активно делује за 

сопствену добит као 

и добит других. 

Остваривање овако 

постављених исхода 

захтева примену 

различитих 

интерактивних 

облика рада као и 

одабир и 

коришћење 

одговарајућих 

метода и техника 

рада са ученицима: 

радионице, 

симулације, играње 

улога, студије 

случаја, дебате, 

дискусије, пројекте, 

истраживања, 

промоције, 

покретање акција 

као и да сами 

осмисле неке друге 

активности. За 

ученике петог 

разреда неке од 

ових метода рада су 

новина те их треба 

постепено 

навикавати на начин 

рада где су и они 

активни креатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 
Одговорност 

деце 

 Одговорност 

одраслих 

родитеља, 

наставника 

 Шта могу и 

коме да се 

обратим у 

ситуацији 

насиља 

 Наше сличности 

и разлике (пол, 

раса, 

национална 

припадност...) 

 Наше сличности и разлике 

(друштвено 

порекло, 

вероисповест, 

политичка или 

друга 

уверења...) 

 Наше сличности 

и разлике 

(имовно стање, 

препознаодговорност одраслиху 

заштитиправадеце 

 објасниулогупојединцаигрупау 

заштитидечијихправа 

 реалнопроценисопственуодговорност 

уситуацијикршењанечијихправаизна 

комеда се обратизапомоћ 
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култура,језик, 

старост и 

инвалидитет) 

 Стереотипи и 

предрасуде 

 Дискриминациј 

а 

 Толеранција 

 Сукоби и 

начини 

решавања 

сукоба 

 Предности 

конструктивног 

решавања 

сукоба 

 Врсте насиља 

 Врсте насиља 

 Реаговање на 

насиље 

 Начини заштите 

од насиља 

наставе. 

Реализација 

програма треба да 

се одвија у складу са 

принципима 

интерактивних 

односа (активне, 

проблемске и 

истраживачке 

наставе), са сталним 

рефлексијама на 

одговарајуће појаве 

из друштвеног 

контекста 

(прошлости и још 

више садашњости). 

Овакав начин 

остваривања важи 

за сваку област. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 
Учешће ученика 

у школи 

 Избор 

проблема 

 Тражење решења 

проблема 

 Израда плана 

акције 

 Анализа 

могућих 

ефеката акције 

препознаианализира 

сличностииразликеизмеђуученикауг 

рупи 

 прихватадругеученикеиуважава 

њихову различитост 

проналазипримереморалних 

поступакаукњижевнимделима које 

чита,умедијимаиусвакодневном 

животу 

 наводипримереизсвакодневног 

животапредрасуда,стереотипа, 

дискриминације,нетолеранцијепо 

различитим основама 
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 Планирање и 

извођење 

акције 

 Завршна 

анализа акције 

и вредновање 

ефеката 

 Приказ и 

анализа групних 

радова 

 проналазипримеренетолеранцијеи 

дискриминацијеукњижевнимделима 

којачита 

 умедијимапроналазипримерепредр 

асуда,стереотипа, 

дискриминације,нетолеранцијепо 

различитимосновамаикритичкиих 

анализира 

 препознаи објасниврстенасиља 

 прави разликуизмеђубезбедноги 

небезбедногпонашањанадруштвени 

м мрежама 

 заштити од дигиталногнасиља 

 анализира сукоб изразличитихуглова 

(препознајепотребеучесника 

сукоба)и 

налазиконструктивнарешења 

прихватљива за свестранеусукобу 

 аргументујепредностиконструктивно 

г начинарешавања сукоба 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ИСТИЧЕ СЕ ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

(ПРАВА ДЕТЕТА 

У потпуности образлаже везу 

људских права и одговорности, 

наводи примере за групу права и 

слобода, аргументује значај  

инклузивног образовања, права и 

потребе за образовањем свих  

ученика. Идентификује показатеље 

вршења прекршаја права  

детета у свакодневном животу, 

користи појмове савременог  

У великој мери образлаже везу 

људских права и одговорности, 

наводи примере за групу права и 

слобода, аргументује значај  

инклузивног образовања,права и 

потребе за образовањем свих  

ученика. Идентификује показатеље 

вршења прекршаја права  

детета у свакодневном животу, 

користи појмове савременог  

У довољној мери образлаже везу 

људских права и одговорности, 

наводи примере за групу права и 

слобода, аргументује значај  

инклузивног образовања, права и 

потребе за образовањем свих  

ученика. Идентификује показатеље 

кршења права детета у  

свакодневном животу, користи 

појмове савременог демократског  

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

(ШКОЛА КАО 

ЗАЈЕДНИЦА) 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 



 

442 | с т р а н а  

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

демократског друштва, образлаже 

улогу грађана у друштвеном  

систему, објашњава аргументовано 

процесе у савременом  

друштву. Зна и разуме шта је 

грађански активизам и које су  

могућности појединца да делује 

путем њега. Недвосмислено  

препознаје ситуације дигиталног 

насиља и зна како да реагује на  

њих. Самостално, без помоћи 

наставника и уз висок степен  

активности и ангажовања. 

демократског друштва,образлаже 

улогу грађана у друштвеном  

систему, пронлази и разуме прроцесе 

у савременом друштву.  

Идентификује појам грађанског 

активизма и његовог деловања.  

Препознаје ситуације дигиталног 

насиља и зна како да реагује на  

њих. Ради уз минималну помоћ 

наставника у виду кратких  

потпитања и корекција и уз висок 

степен самосталности и  

ангажовања. 

друштва и демократског друштва, 

образлаже улогу грађана у  

друштвеном систему, препознаје 

ситуације дигиталног насиља и  

зна како да реагује на њих. 

Делимичан степен активности и  

ангажовања. 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Верска настава РАЗРЕД:  Пети 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:  ДА СЕ УЧЕНИЦИМА ПРУЖИ ЦЕЛОВИТ РЕЛИГИЈСКИ ПОГЛЕД  НА СВЕТ И ЖИВОТ, И ДА ИМ СЕ ОМОГУЋИ  СЛОБОДНО 

УСВАЈАЊЕ ДУХОВНИХ И ЖИВОТНИХ ВРЕДНОСТИ ЦРКВЕ, ОДНОСНО ЧУВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ СОПСТВЕНОГ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ ИНДЕТИТЕТА, КОЈИ 

ПОДРАЗУМЕВА ПОЗНАВАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ДРУГОГ И ДРУГАЧИЈЕГ. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

I – УВОД  

 

1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 

 

 

 

 

 

II - РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА  

 моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 5. разреда 

основне школе; 

  моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном циклусу 

школовања. 

 

 

Катихизација као литургијска делатност- заједничко 

је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 

 

 Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 

науму да катихеза не постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу 

у живот кроз слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

 

 На почетку сваке наставне теме ученике би требало 

упознати са циљевима и исходима наставе, 
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2. Религија и култура старог 

света 3. Човек тражи Бога 
 

 

 моћи да именује неке политеистичке 

религије.  
 моћи да наведе неке од 

карактеристика политеистичких 

религија и културе старог века 

садржајима по темама, начином остваривања 

програма рада, као и са начином вредновања 

њиховог рада. 

 

Тест - провера 

знања 
Квиз - Провера 

знања 

III - ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ 

БИБЛИЈЕ  

 

4. Божје Откровење  

5. Свето Писмо (настанак, 

подела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  
 
6. Стварање света  
7. Стварање човека 
 8. Прародитељски грех  
9. Човек изван рајског врта 

 моћи да уочи да се Бог откривао 

изабраним људима, за разлику од 

паганских божанстава; 

  моћи да објасни да је рођење 

Христово догађај који дели 

историју на стару и нову еру; 

  моћи да наведе неке од 

библијских књига, њихове ауторе 

и оквирно време настанка  

 моћи да разликује Стари и Нови 

Завет  

 бити подстакнут да се односи 

према Библији као светој књизи; 

 

 

 

 

 

 моћи да преприча библијску причу о 

постању и доживи је као дело љубави 

Божије  
 моћи да увиди да је Бог поред 

видљивог света створио и анђеле 
  моћи да преприча библијску 

приповест о стварању човека и уочи 

да је човек сличан Богу јер је 

слободан  
 бити подстакнут на развијање 

осећаја личне одговорности према 

Врсте наставе  

 

Настава се реализује кроз следеће облике наставе: 

  теоријска настава (35 часова)  

 практична настава (1 час)  

 

Место реализације наставе  

 

 Теоријска настава се реализује у учионици;  

 Практична настава се реализује у цркви – учешћем 

у литургијском сабрању;  

 

 

Дидактичко методичка упутства за реализацију 

наставе 

 

  Уводне часове требало би осмислити тако да 

допринесу међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да наставник 

стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја Православног катихизиса, 

група располаже.  

 Реализација програма требало би да се одвија у 

складу с принципима савремене активне наставе, 

која својом динамиком подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски приступ садржајима 

тема. У току реализације стављати нагласак више на 

 

Тест - провера 

знања 
Квиз - Провера 

знања 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест - провера 

знања 
Квиз - Провера 

знања 
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природи;  
 моћи да наведе неке од последица 

првородног греха по човека и читаву 

створену природу; 
  моћи да преприча неку од 

библијских прича до Аврама;  
 моћи да повеже причу о Нојевој 

барци са Црквом 
 бити подстакнут на послушност као 

израз љубави према Богу; 

доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

V - СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА  

 

10. Аврам и Божји позив 

 11. Исак и његови 

синови  

12. Праведни Јосиф  

13. Мојсије  

14. Пасха 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - ЗАКОН БОЖЈИ 
 
 15. На гори Синају  
16. Десет Божјх заповести  
17.Закон Божји као педагог 

за Христа 

 моћи да наведе неке од 

најважнијих старозаветних 

личности и догађаја 

  моћи да уочи везу старозаветних 

праотаца и патријараха са Христом 

 моћи да исприча да јеврејски 

народ прославља Пасху као 

успомену на излазак из Египта 

  моћи да извуче моралну поуку 

из библијских  

 моћи да препозна старозаветне 

личности и догађаје у 

православној иконографији. 

 

 

 

 моћи да преприча библијски опис 

давања Десет Божијих заповести 

Мојсију;  
 моћи да наведе и протумачи на 

основном нивоу Десет Божјих 

заповести;  
 моћи да разуме да је од односа 

према Заповестима зависила и 

припадност Божијем народу; 
 бити подстакнут да примени 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних 

средстава. 

 

  Имаући у виду захтеве наставног програма и 

могућности транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, наставник би 

требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

 

  У остваривању савремене наставе наставе 

наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном 

процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота 

 

Тест - провера 

знања 
Квиз - Провера 

знања 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест - провера 

знања 
Квиз - Провера 

знања 
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вредности Декалога у свом 

свакодневном животу. 

VII - МЕСИЈАНСКА 

НАДА  

 

18. „Земља меда и млекаˮ 

 19. Цар Давид 

 20. Соломон и 

јерусалимски храм 

 21. Псалми Давидови  

22. Старозаветни пророци  

23. Месијанска нада 

 моћи да препозна на слици 

Ковчег Завета и Скинију и да у 

једној реченици каже шта је мана 

  моћи да именује најважније 

личности јеврејског народа у 

Обећаној земљи  

 моћи да уочи да је Светиња над 

светињама посебно место Божијег 

присуства  

 знати да је цар Давид испевао 

Псалме у славу Божију  

 моћи да наведе неке од 

старозаветних пророка 

  моћи да уочи да су старозаветни 

пророци најављивали долазак 

Месије 

  увидети значај покајања и 

молитве као „жртве угодне Богу“ 

на основу одељака поучних и 

пророчких књига 

Евалуација наставе 

 

 Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

 процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

 

 Оцењивање Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз: 

  усмено испитивање; 

  писмено испитивање; 

  посматрање понашања ученика; 

 

 Оквирни број часова по темама  

 

Увод – 1 

 Религија и култура старог света – 3 Откривење – 

Свет Библије – 4 Стварање света и човека – 7 

Старозаветна историја спасења – 7 Закон Божији – 4 

 Месијанска нада – 8  

Евалуација – 1+1 

Тест - провера 

знања 

Квиз - Провера 

знања 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик РАЗРЕД: Шести 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције 

које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу 

имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; 

да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; 

да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

КЊИЖЕВНОСТ  
ЛИРИКА 

  
Лектира 
1. Обредне лирске народне песме (избор) 
2. Ђура Јакшић: Вече 
2. Јован Дучић: Село 
4. Мирослав Антић: Плава звезда 
5. Вељко Петровић: Ратар / Алекса 

Шантић: О, класје моје 
6. Десанка Максимовић: Грачаница / 

Војислав Илић: Свети Сава 
7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, 

трави 
8. Милован Данојлић: Овај дечак зове се 

Пепо Крста 
9. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 
  
Књижевни термини и појмови 
Врста строфе према броју стихова у лирској 

 препознаје и повезује 

књижевне термине и 

појмове обрађиване у 

претходним разредима са 

новим делима која чита; 

 чита са разумевањем; 

парафразира прочитано и 

описује свој доживљај 

различитих врста 

књижевних дела и научно-

популарних текстова; 

 одреди род књижевног 

дела и књижевну врсту; 

 прави разлику између дела 

лирског, епског и драмског 

карактера; 

 разликује ауторску 

Програм књижевности се реализује 

обрадом текстова из лектире која је 

разврстана на обавезни, допунски и 

изборни део. Комбиновањем и 

повезивањем различитих текстова 

успоставља се вертикална и 

хоризонтална корелација уз помоћ 

којих се ученици поступно уводе у 

свет књижевности. При обради текста 

примењиваће се јединство 

аналитичких и синтетичких поступака 

и гледишта са циљем да се ученици 

оспособе за самосталан исказ, 

истраживачку делатност и заузимање 

критичких ставова. Исходи ове 

области су засновани на читању тако 

- иницијални, полугодишњи и завршни 
тестови; 
- свакодневно праћење ученичких 

усмених одговора на сваком часу и 

формативно оцењивање у педагошкој 

документацији;; 
- писане провере; 
- израда домаћих задатака; 
- израда 
презентација/предавања/приказа; 
- петнаетоминутне провере; 
- анкете; 
- индивидуализовани захтеве 
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песми: дистих; терцет; врста стиха по броју 

слогова (лирски и епски десетерац). 
Одлике лирске поезије: нагласак речи и 

ритам; рима – парна, укрштена, обгрљена; 

улога риме у обликовању стиха. 
Стилске фигуре: контраст, хипербола. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: 

социјалне песме, дитирамб, елегија; обредне 

песме (коледарске, краљичке, додолске, 

божићне). 
  

ЕПИКА 
  
Лектира 
1. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 
2. Народна песма: Марко Краљевић укида 

свадбарину 
3. Петар Кочић: Јаблан 
4. Исидора Секулић: Буре (одломак) / 

Бранко Ћопић: Чудесна справа 
5. Иво Андрић: Аска и вук 
6. Антон Павлович Чехов: Вањка / Итало 

Калвино: Шума на ауто-путу (из збирке 

прича Марковалдо или годишња доба у 

граду) 
7. Светлана Велмар Јанковић: Сирото 

ждребе (из Књиге за Марка) 
  

ЕПИКА 
  
Лектира 
1. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 
2. Народна песма: Марко Краљевић укида 

свадбарину 
3. Петар Кочић: Јаблан 
4. Исидора Секулић: Буре (одломак) / 

Бранко Ћопић: Чудесна справа 
5. Иво Андрић: Аска и вук 
6. Антон Павлович Чехов: Вањка / Итало 

Калвино: Шума на ауто-путу (из збирке 

прича Марковалдо или годишња доба у 

приповетку од романа; 

 анализира структуру 

лирске  песме (строфа, 

стих, рима); 

 уочава основне елементе 

структуре 

књижевноуметничког 

дела: тема, мотив; радња, 

време и место радње; 

 препознаје етапе драмске 

радње (заплет и расплет); 

 разликује појам песника и 

појам лирског субјекта; 

појам приповедача у 

односу на писца; 

 разликује облике казивања; 

 увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике; 

 одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту; 

 анализира узрочно-

последичне односе у 

тексту и вреднује 

истакнуте идеје које текст 

нуди; 

 анализира поступке ликова 

у књижевноуметничком 

делу, служећи се 

аргументима из текста; 

 препозна хумор у 

књижевном делу; 

 разликује хумористички и 

да је оно главна активност. У петом 

разреду негује се доживљајно читање, 

а ученици се поступно уводе у 

истраживачко читање и 

оспособљавају да искажу свој 

доживљај уметничког дела. 
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граду) 
7. Светлана Велмар Јанковић: Сирото 

ждребе (из Књиге за Марка) 
  
Књижевни термини и појмови 
Основна тема и кључни мотиви. 
Облици казивања: нарација (хронолошко 

приповедање),  описивање, дијалог, 

монолог. 
Фабула/радња, редослед догађаја. 
Врсте епских дела: приповетка, роман. 
Културно-историјско предање (нпр. Смрт 

Марка Краљевића) 
ДРАМА 

Лектира 
1. Коста Трифковић:Избирачица (одломак) 
2. Миодраг Станисављевић: И ми трку за 

коња имамо (одломак) 
3. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 
  
Књижевни термини и појмови 
Драмске врсте: комедија – основне одлике. 

Монолог и дијалог у драми. Дидаскалије, 

реплика. Етапе драмске радње (заплет и 

расплет). 
  

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати 2 дела) 

  
1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа 

српскога: Божић (одломак); Ђурђевдан 

(одломак); Додоле, прпоруше и чароице 

(одломци) 
2. Владимир Хулпах: Легенде о европским 

градовима (избор) 
3. Никола Тесла: Моји изуми(поглавље по 

избору) 
4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: 

Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и 

осталих генијалаца (избор) 
5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти 

(избор) 

дитирамбски тон од 

елегичног тона; 

 илуструје веровања, 

обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости 

описане у књижевним 

делима;  

 уважава националне 

вредности; негује 

културноисторијску 

баштину; 

 препоручи књижевно дело 

уз кратко образложење; 

 упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст; 

 користи електронски 

додатак уз уџбеник; 

 повезује граматичке 

појмове обрађене у 

претходним разредима са 

новим наставним 

садржајима; 

 препозна делове речи у 

вези са њиховим 

грађењем; 

 разликује гласове српског 

језика по звучности и 

месту изговора; 

 разликује врсте гласовних 

прмена у једноставним 

примерима и примењује 

књижевнојезичку норму; 

 одреди врсте и подврсте 

заменица, као и њихов 
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ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

  
1. Епске народне песме о Косовском боју 

(избор) 
2. Епске народне песме о Марку Краљевићу 

(избор) 
3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 
4. Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 
5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о 

богињи Лади – Звездана вода;Прича о богу 

Сварогу – Небески ковач и Прича о богу 

Стрибору – Сеченско светло) 
6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 
7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 
  

Допунски избор лектире 
 (бирати 3 дела) 

  
1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници(песме 

о свицима) (избор) 
2. Бранислав Петровић: избор из антологија 

песама за децу(Морава, Влашићи, Дунав, 

Говор дрвећа, Грађење куће, Па шта, па 

шта и друге) 
3. Владимир Стојиљковић: Писмописац 

(Писмо Бранку Ћопићу) 
4. Владимир Андрић: Пустолов 
5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака 

(једна причa по избору) 
6. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 
7. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и 

прашуму 
8. Џејмс Крис: Тим Талир или  Продати смех 
9. Џек Лондон:Зов дивљине / Бели очњак 
10. Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 
11. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из 

давнина (избор) 
12. Владислава Војновић: Приче из главе 

(прича Позориште -одломци) 
13. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији 

дан у мом животу 

облик; 

 препознаје глаголска 

времена и употребљава их 

у складу са нормом; 

- разликује реченице по 

комуникативној функцији; 

 доследно примењује 

правописну норму; 

 користи правопис 

(школско издање); 

 правилно изговара речи 

водећи рачуна о дужини; 

 разликује дуги и кратки 

акценат у изговореној 

речи. 
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14. Александар Поповић: Снежана и седам 

патуљака, драмска бајка 
  

ЈЕЗИК 
  

ГРАМАТИКА 
  

Подела речи по настанку: просте речи и 

творенице; породица речи, уочавање корена 

речи. Саставни делови твореница (творбене 

основе, префикси и суфикси). Граматичка 

основа и граматички наставци у поређењу са 

творбеном основом и суфиксима. 
Настанак гласова и говорни органи; подела 

гласова: самогласници и сугласници (прави 

сугласници и сонанти); Подела 

сугласникапо звучности и по месту 

изговора. 
Подела речи на слогове; слоготворно 

р.Гласовне промене – уочавање у грађењу и 

промени речи: непостојано а; промена лу о; 

палатализација; сибиларизација; јотовање; 

једначење сугласника по звучности; 

једначење сугласника по месту изговора; 

губљењесугласника. 
Заменице: неличне именичке заменице 

(односно-упитне, неодређене, опште, 

одричне); придевске заменице: присвојне (с 

нагласком на употребу заменице свој, 

показне, односно-упитне, неодређене, 

опште, одричне).Граматичке категорије 

заменица: род, број, падеж и лице. 
Грађење и основна значења глаголских 

времена: аорист, имперфекат (само на нивоу 

препознавања; имперфекат глагола бити); 

плусквамперфекат. 
Независне предикатске реченице ‒ појам 

комуникативне функције; подела на 

обавештајне, упитне, заповедне, жељне и 

узвичне реченице. 
  

ПРАВОПИС 

- употребљава различите 

облике усменог и писменог  

  изражавања: препричавање 

различитих типова текстова, 

без  

  сажимања и са сажимањем, 

причање (о догађајима и  

  доживљајима) и описивање; 

- разликује и гради 

аугментативе и деминутиве; 

- саставља обавештење, вест и 

кратак извештај  

- разуме основна значења 

књижевног и 

неуметничкогтекста; 

- проналази, повезује и 

тумачи експлицитно и 

имлицитно  

  садржане информације у 

краћем, једноставнијем 

књижевном и  

  неуметничком тексту; 

- драматизује одломак 

одабраног 

књижевноуметничког текста 

- говори јасно, поштујући 

стандарднојезичку норму; 

- изражајно чита обрађене 

књижевне текстове. 
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Писање имена васионских тела. 
Растављање речи на крају реда (основна 

правила). 
Правописна решења у вези са гласовним 

променама. 
Писање именичких и придевских одричних 

заменица са предлозима. 
Писање заменице Ваш великим почетним 

словом. 
Правописна решења у вези са писањем 

обрађених глаголских облика. 
  

ОРТОЕПИЈА 
  

Правилан изговор гласовач, ћ, џ, ч, р. 
Дуги и кратки акценти. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

Ученик уочава битне елементе 

књижевно- 

уметничког текста 

уз помоћ наставника. 

Уме да разликује усмену и 

ауторску књижевност. 

Уз помоћ наставника разликује 

основне књижевне родове: 

лирику, епику и драму, 

препознаје врсте стиха као и 

различите облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: 

нарација, дескрипција, дијалог и 

монолог. 

Повезује наслове прочитаних 

књижевних дела са именима 

аутора тих дела. 

  

Ученик уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: мотив, 

тему, 

фабулу, време и место радње, лик. 

Повезује дело из обавезне лектире са 

временом у којем је настало и са 

временом које се узима за оквир 

приповедања. 

Повезује наслов дела из обавезне 

лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на основу 

одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација. 

Проналази и именује стилске 

фигуре; одређује функцију стилских 

фигура у тексту. 

  

Ученик уме да одреди мотиве, 

идеју, композицију, форму, 

карактеристике лика и њихову 

међусобну повезаност у 

прочитаном тексту. 

Разликује облике казивања у 

књижевноуметнич-ком тексту: 

приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог. 

Разликује аутора дела од лирског 

субјекта и приповедача у делу уз 

помоћ наставника. 

  

Ученик наводи наслов дела, 

аутора, род и врсту на основу 

одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива. 

Самостално издваја основне 

одлике књижевних родова и врста 

у конкретном тексту. Разликује 

аутора дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу. Самостално 

одређује и именује врсту стиха и 

строфе. 

Самостално тумачи различите 

елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело, 

изражава свој став о конкретном 

делу и аргументовано га 

образлаже, повезује 

књижевноуметнич-ке текстове с 

другим текстовима који се 
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обрађују у настави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик уме да разликује 

самогласнике од сугласника, зна 

њихове основне 

карактеристике, препознаје 

особине и врсте гласова. Уме да 

подели речи на слогове у 

једноставнијим примерима. 

У реченици препознаје врсту и 

службу речи у једноставнијим 

примерима. 

Уз помоћ наставника уме да 

одреди граматичке категорије 

речи. Препознаје корен речи у 

једноставнијим примерима. 

Разликује просте речи од 

твореница, гради реч према 

задатом значењу на основу 

постојећих творбених модела уз 

помоћ наставника. 

У датом примеру зна да 

разликује врсту реченице по 

саставу (проста и сложена), по 

комуникативној функцији 

(обавештајна, упитна …). 

  

Ученик зна основне карактеристике, 

препознаје особине и врсте гласова. 

Уме да самостално подели речи на 

слогове. 

У реченици препознаје врсту и 

службу речи и уме да одреди 

граматичке категорије речи. 

Самостално издваја корен речи, 

разликује просте речи од твореница 

и гради реч према задатом значењу 

на основу постојећих творбених 

модела. У комуникацији правилно 

употребљава падеже, као и обрађене 

глаголске облике. Препознаје 

различита значења вишезначних 

речи и фразеологизама које се 

употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације 

(у кући, школи и сл.), али и одређује 

значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени 

(једноставни случајеви). 

Уз наставникову помоћ, служи се 

речницима, приручницима и 

енциклопедијама. 

Ученик уме да одреди место 

акцента у речи. Препознаје 

гласовне промене у речима и зна 

како је до те промене дошло. 

Самостално ради задатке везане за 

познавање врсте и подврсте речи. 

Уме да одреди облик променљиве 

речи. 

Разликује саставне делове 

твореница (творбене основе, 

префикси и суфикси). Одређује 

реченичне чланове у сложенијим 

примерима. Одређује значења 

непознатих речи и израза на основу 

њиховог састава и/или контекста у 

коме су употребљени (сложенији 

примери). 

  

Ученик дели реч на слогове у 

сложенијим случајевима, познаје 

гласовне промене (уме да их 

препозна, објасни и именује), 

познаје подврсте речи, користи 

терминологију у вези са врстама и 

подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама. 

Ученик уме да одреди значења 

непознатих речи и израза на основу 

њиховог састава, контекста у коме 

су употребљени, или на основу 

њиховог порекла. 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Ученик је овладао садржајима 

везаним за препознавање сврхе 

прочитаног текста, врсте стила, 

препознавање садржаја и делова 

текста. 

Даје одговоре на питања везана 

за одређене информације из 

текста, уме да препозна тражено 

у прочитаном тексту уз помоћ 

наставника. 

Самостално саставља 

разумљиву реченицу и 

примењује правописну норму у 

Ученик уме да пронађе и издвоји 

основне информације из текста 

према упутству које је добио од 

наставника. 

У прочитаном одломку рaзликује 

битно од небитног, главно од 

споредног. 

Уз помоћ наставника повезује 

информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, 

узрок – последица и сл.) и извoди 

закључак заснован на једноставнијем 

Ученик самостално проналази, 

издваја и упоређује информације из 

два краћа текста или више њих 

(према критеријумима које је добио 

од наставника или аутора Читанке). 

Разликује чињеницу од коментара, 

објективност од пристрасности и 

пропаганде на једноставним 

примерима. Користи научено у 

новим и конкретним ситуацијама. 

Препознаје став аутора 

неуметничког текста и разликује га 

од другачијих ставова изнетих у 

Ученик самостално проналази, 

издваја и упоређује информације 

из два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих (према 

датим критеријумима које је добио 

од наставника или аутора Читанке). 

Издваја из текста аргументе у 

прилог некој тези (ставу) или 

аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем 

тексту. 

Ученик зна и доследно примењује 

правописну норму у свим 
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једноставнијим примерима. 

На дату тему, ученик саставља 

текст који прати хронолошки 

ток приповедања, односно уме 

да напише текст који садржи 

увод, разраду и закључак (влада 

основним жанровима писане 

комуникације). 

  

тексту. 

Препознаје и издваја језичка 

средства карактеристична за 

различите функционалне стилове у 

једноставнијим примерима. 

Ученик влада основним жанровима 

писане комуникације: саставља 

писмо (разликује службено од 

приватног писма), саставља вест и 

извештај. Примењује правописну 

норму (из сваке правописне области) 

у једноставним примерима или уз 

помоћ наставника. 

таквом тексту, употребљава 

информације у решавању 

проблема. 

Ученик зна основне особине 

говорног и писаног језика (уме да 

прави разлику у стилу писања). Зна 

правописну норму и примењује је у 

писању састава на дату тему. 

Ученик саставља текст који прати 

различите токове приповедања 

(хронолошко и ретроспективно) у 

складу са траженом темом. 

облицима писаног изражавања. 

  

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: ШЕСТИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

Поздрављање и 

представљање себе и других 

и тражење / давање основних 

информација о себи и 

другима  
 

 Поздрави и 

отпоздрави,  представи себе и 

другог користећи једноставна 

језичка средства; 

размени једноставније информације 

личне природе 

 Разуме краће текстове који се 

односе на поздрављање, 

представљање и тражење / давање 

информација личне природе; 

у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

У остваривању програмских садржаја полази се 

од  обнављања садржаја усвојених у разредној настави. На 

основу одговарајућих примера ученици усвајају нову 

лексику и граматичке структуре, утврђујући их и 

увежбавајући у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери. 

Кроз разноврсне примере уводи се употреба лексике везане 

за приватне садржаје и иста се примењује у одговарајућим 

ситуацијама. 

Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима 

ученика, наставник мора бити сигуран да је схваћено 

значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне 

и социјализирајуће елементе, битно је значење језичке 

поруке. Сви граматички садржаји уводе се са што мање 

 Процена нивоа знања 

ученика на почетку 

школске године;  

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен између 

ученика и наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; Описивање бића, предмета, 

појава, места, радњи, стања 

Разуме једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, 
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и збивања животиња, предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања. 

Упореди и опише жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, стања 

и збивања,  користећи једноставнија 

језичка средства. 

граматичких објашњења осим уколико ученици на њима не 

инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном 

контексту, без инсистирања на експлицитном познавању 

граматичких правила. Наставник ученицима скреће 

пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности 

исказа. Како би се унапредили квалитет и обим језичког 

материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији, 

а рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним 

условима са јасно одређеним контекстом, поступком и 

циљем. 

Уз различите примере наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног 

односа.  

Језички садржаји се усвајају кроз циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном чину, а рад на пројекту као 

задатку који остварује корелацију са другим предметима, 

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад. За 

увођење новог лексичког материјала користе се познате 

граматичке структуре и обрнуто. 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

 целочасовне контролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика 

прилоком рада у групи; 

 знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

целокупног градива путем 

годишњег теста 

Изношење предлога и савета, 

упућивање позива за учеће у 

заједничкој активности и 

реаговање на њих 
 

 Разуме  једноставније предлоге, 

савете и позиве на заједничке 

активности и одговори на њих; 

упути предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности 

 Разуме  једноставније предлоге, 

савете и позиве на заједничке 

активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; 

 упути предлоге, савете и позиве 

на заједничке активности 

користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

затражи и пружи додатне 

информације у вези са предлозима, 

саветима и позивима на заједничке 

активности 

Изражавање молби, захтева, 

обавештења, извињења, 

честитања и захвалности 

 Разуме једноставне уобичајене 

молбе и захтеве и реагује на њих; 

 упути једноставне уобичајене 

молбе и захтеве; 

честита, захвали и извине се на 

једноставан начин 

 Разуме уобичајене молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

 упути уобичајене молбе и захтеве; 

честита, захвали и извине се 

користећи једноставнија језичка 

средства 

Разумевање и давање 

упутстава 
 Разуме и следи 

једноставнија  упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота  са 

визуелном подршком; 

даје једноставна упутства 

 Разуме и следи 
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једноставнија  упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

пружи једноставнија  упутства у вези 

с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота 

Описивање радњи у 

садашњости 
 Разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и 

ситуације 

у садашњости, способности и 

умећа; 

размени појединачне информације 

које се односе на радње у садашњости 

 Разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и 

ситуације 

у садашњости, способности и 

умећа; 

 разуме и опише радње, 

способности и умећа користећи 

неколико везаних 

исказа; 

размени појединачне информације 

и/или неколико информација у 

низу које се односе на радње у 

садашњости 

Описивање догађаја и 

способности у прошлости 
 

 Разуме краће и једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства, догађаји и способности 

у прошлости; 

размени једноставне информације у 

вези са догађајима и способностима у 

прошлости 

 Разуме краће текстове у којима се 

описују искуства, догађаји и 

способности у прошлости; 

 размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у 

низу о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости ; 

 опише у неколико краћих, 
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везаних исказа искуства и догађај 

у прошлости; 

опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 

Описивање будућих радњи 

(планова, намера, 

предвиђања) 
 

 разуме једноставније исказе који 

се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања и 

реагује на њих 

 размени једноставније исказе у 

вези са обећањима, одлукама, 

плано 

вима, намерама и предвиђањима; 

саопшти шта он/она или неко други 

планира, намерава, предвиђа 

Исказивање жеља, 

интересовања, потреба, осета 

и осећања 

 Разуме уобичајене изразе у вези 

са жељама, интересовањима, 

потребама, осетима и осећањима 

и реагује на њих; 

изрази жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања једноставни 

јим језичким средствима 

Исказивање просторних 

односа и упутстава за 

оријентацију у простору 

 Разуме једноставнија питања која 

се односе на оријентацију/ 

положај предмета и бића у 

простору и правац кретања и 

одговори на њих; 

затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета и 

бића у простору и правцу кретања; 

Опише правац кретања и просторне 

односе једноставним, везаним 

исказима 

Изрицање дозвола, забрана, 

правила понашања и обавеза 

Разуме једноставније забране, правила 

понашања, своје и туђе обавезе и 

реагује на њих; 

– размени једноставније информације 

које се односе на забране и 

правила понашања у школи и на 

јавном месту, као и на своје и туђе 

обавезе 

Саопшти правила понашања, забране 

и листу својих и туђих обавеза 
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користећи одговарајућа језичка 

средства 

Изражавање припадања и 

поседовањa 
 Разуме  и формулише 

једноставније изразе који се 

односе на поседовање и 

припадност; 

пита и каже шта неко има / нема и 

чије је нешто 

Изражавање допадања и 

недопадања 

Разуме и реагује на једноставније 

исказе који се односе на  изражавање 

допадања и недопадања 

Изрази  допадање и недопадање уз 

једноставно образложење 

Изражавање мишљења Разуме  једноставније исказе којима 

се тражи мишљење и реагује на 

њих 

Изражава мишљење, 

слагање/неслагање и даје кратко 

образложење 

Изражавање количине, 

бројева и цена 
 Разуме једноставније изразе који 

се односе на количину и цену; 

 Пита и саопшти колико нечега 

има/ нема, користећи 

једноставнија језичка средства; 

пита/каже/израчуна колико нешто 

кошта 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Разумевање 

говора 

(Слушање) 

Ученик има тешкоћа у 

разумевању једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама, 

једноставних порука и питања 

која се односе на једноставне 

информације и непосредно 

окружење. Уз објашњења и 

поједностављења, минимално 

разуме и напредује уз велику 

помоћ наставника. 

Разуме предмет једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама (нпр. 

личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико 

се говори споро и разговетно. 

Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору, једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на 

његове потребе и интересовања, 

основни смисао и главне информације 

из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим 

темама, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. Разуме основни 

смисао и главне информације 

споријих, јасно артикулисаних 

монолошких излагања и прича, као и 

основни смисао и главне информације 

У потпуности разуме краће низове (2-

3) саопштења, упутстава, молби који 

се односе на његове потребе и 

интересовања, основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника о 

блиским и познатим темама. Разуме 

основни смисао и главне информације 

јасно артикулисаних монолошких 

излагања и прича, као и основни 

смисао и главне информације из 

подкаста, радио и телевизијских 
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непосредно окружење, кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства, 

саопштења и питања која се 

односе на познате/блиске теме, 

као и појединачне речи и 

једноставне изразе 

из подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и 

понављања. 

емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама. 

Усмено 

изражавање 

Тешко успоставља и одржава 

друштвени контакт уз помоћ 

наставника или саговорника, 

користећи једноставна језичка 

средстава приликом 

поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, захваљивања, 

извињавања, давања података 

о себи, распитивања о 

основним подацима који се 

тичу саговорника (нпр. ко је, 

одакле је, чиме се бави итд.). 

Уз дуже паузе и уз помоћ 

саговорника, саопштава 

основне информације о себи и 

свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне 

исказе. Уз дуже паузе, описује 

или представља људе, 

предмете у свакодневној 

употреби, места, уобичајене 

активности користећи 

најједноставнија језичка 

средства. Поставља 

једноставна питања о темама 

које одговарају његовим 

интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и 

Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна језичка средстава 

приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, 

окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, 

давања података о себи, 

распитивања о основним 

подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле 

је, чиме се бави итд.). Уз паузе и 

уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и 

свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне 

исказе. Уз паузе, описује или 

представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности користећи 

једноставна језичка средства. 

Поставља једноставна питања о 

темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника. Поставља и 

одговара на питања која се 

односе на изражавање допадања 

и недопадања, слагања и 

неслагања користећи једноставна 

језичка средства. Формулише 

молбе и извињења. 

Успева да поведе и/или одржи 

разговор на блиске и познате теме. Уз 

краће паузе и минималну помоћ 

саговорника, размењује информације, 

тражи одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину. 

Уз краће паузе, описује себе и своје 

непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка 

средства. 

Поставља и одговара на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање. 

Исказује допадање и недопадање, 

слагање и неслагање и једноставним 

језичким средствима даје кратко 

објашњење. Размењује основне 

информације о плановима и 

обавезама. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

појаве. 

Објашњава оно што не разуме и тражи 

помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

Води и/или одржава разговор на 

блиске и познате теме. Уз краће паузе 

размењује информације, тражи 

одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину. 

Описује себе и своје непосредно 

окружење, свакодневне активности, 

искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

Поставља и одговара на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама. Исказује 

допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким 

средствима даје кратко објашњење. 

Размењује основне информације о 

плановима и обавезама. Једноставним 

језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве. 

Објашњава оно што не разуме и тражи 

помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 
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неслагања користећи 

једноставна језичка средства. 

Уз помоћ наставника или 

саговорника формулише 

молбе и извињења. 

Писано 

изражавање 

Пише једноставне податке о 

себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама, 

краће белешке о важним 

информацијама и тренутним 

потребама. Уз помоћ 

наставника или другова 

писаним путем даје и тражи 

основне информације о себи и 

другима. Уз помоћ других 

пише кратке и једноставне 

поруке (нпр. СМС, имејл, 

објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или 

нешто честита. Уз помоћ 

других повезује неколико 

датих кратких исказа у кратак, 

везани текст о блиским 

темама. 

Пише једноставне податке о себи 

и лицима из блиског окружења, у 

обрасцима, упитницима или 

табелама. 

Пише краће белешке о важним 

информацијама и тренутним 

потребама. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о себи/другима. 

Пише кратке и једноставне 

поруке (нпр. СМС, имејл, објаве 

на друштвеним мрежама) у 

којима се захваљује, извињава 

или нешто честита. 

Повезује неколико кратких 

исказа у кратак, везани текст о 

блиским темама. 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима, уколико је потребно уз мању 

пооћ наставника. Пише једноставна 

лична писма, поруке, мејлове у којима 

се са пријатељима и познаницима 

договара о активностима или одговара 

на питања. Саставља краће текстове о 

себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику, уз 

мању пооћ наставника. 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима. Пише једноставна лична 

писма, поруке, мејлове у којима се са 

пријатељима и познаницима договара 

о активностима или одговара на 

питања. Саставља краће текстове о 

себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

Разумевање 

писаног текста 

Уз велику помоћ наставника, 

објашњења и 

поједностављења и уоптребу 

визуелних елемената, разуме 

кратке поруке које се односе 

на једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.), кратка, 

појединачна упутства која се 

тичу његових непосредних 

потреба, разуме општи смисао 

и најважније информације у 

једноставним врстама 

текстова (кратке приче, 

извештаји, огласи, временске 

прогнозе и сл.). 

Разуме кратке поруке које се 

односе на једноставне 

информације и непосредно 

окружење (нпр. писма, мејлови 

итд.), кратка, појединачна 

упутства која се тичу његових 

непосредних потреба, уз 

употребу визуелних елемената. 

Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, 

писмима, мејловима о блиским 

темама, краће низове (2-3) упутстава 

која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), праћених 

визуелним елементима. Уколико је 

потребно, уз малу помоћ наставника 

разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне 

садржине, са интернета или других 

писаних медија, једноставних 

књижевних текстова о познатим и 

узрасно адекватним темама. 

Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, 

писмима, мејловима о блиским 

темама, краће низове (2-3) упутстава 

која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), праћених 

визуелним елементима. У потпуности 

разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне 

садржине, са интернета или других 

писаних медија, једноставних 

књижевних текстова о познатим и 

узрасно адекватним темама. У 

потпуности разуме смисао 
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Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже 

игру речи или неко конотативно/ 

скривено/ метафорично значење. 

једноставних рекламних порука 

уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/ скривено/ метафорично 

значење. 

Медијација На матерњем језику уз велику 

помоћ наставника преноси 

саговорнику општи смисао 

јавних натписа и краћих 

текстова опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном 

језику. На матерњем језику уз 

помоћ и навођење наставника 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном 

језику. 

На матерњем језику уз помоћ 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао јавних натписа и 

краћих текстова опште 

информативне природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном 

језику, саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном 

језику. 

На матерњем језику уз мању помоћ 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште 

информативне природе, саопштава 

основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа и 

писаног текста. На страном језику уз 

малу помоћ наставника саопштава 

туристима најједноставније 

информације које су тражили од 

трећег лица (назив улице, број линије 

у градском саобраћају, цену). 

На матерњем језику самостално 

преноси саговорнику општи смисао и 

појединачне информације краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе, 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа и 

писаног текста. На страном језику 

самостално саопштава туристима 

најједноставније информације које су 

тражили од трећег лица (назив улице, 

број линије у градском саобраћају, 

цену). 

Лингвистичка 

компетенција 

Препознаје и углавном 

разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). 

Углавном правилно записује 

познату једноставну лексику. 

Познаје и користи мали број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру наученог 

репертоара језичких 

средстава. Уз помоћ 

наставника користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и изразе 

за обављање основних 

комуникативних активности. 

Препознаје и разумљиво 

изговара једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). 

Правилно записује познату 

лексику. Познаје и користи 

ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких 

средстава. Користи елементарне 

и најфреквентније речи и изразе 

за обављање основних 

комуникативних активности. 

Препознаје и разумљиво изговара 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и углавном 

тачно примењује одређени број 

основних правописних правила. 

Познаје и уз малу помоћ наставника 

користи једноставније граматичке 

елементе и конструкције. 

Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности 

и потреба. 

Препознаје и разумљиво изговара 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и тачно 

примењује одређени број основних 

правописних правила. Познаје и 

правилно користи једноставније 

граматичке елементе и конструкције. 

Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности 

и потреба. 

Интеркултурна 

компетенција 

Углавном познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, 

Познаје основне појаве 

свакодневног живота циљних 

култура (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, 

Разуме и описује већину сличности и 

разлике у свакодневном животу (нпр. 

начин исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). Углавном 

Разуме и описује сличности и разлике 

у свакодневном животу (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). Познаје основне 
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празници, разонода). 

Зна за регије и државе у 

којима се страни језик 

користи као већински. 

Познаје неке најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на 

матерњем језику даје основне 

податке о некој личности из 

циљних култура за коју 

показује интересовање. 

Познаје неколико 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација 

циљних култура за које 

показује интересовање. 

разонода). 

Зна за регије и државе у којима 

се страни језик користи као 

већински. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем 

језику даје основне податке о 

некој личности из циљних 

култура за коју показује 

интересовање. Познаје неколико 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација 

циљних култура. 

познаје основне елементе у области 

умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.), препознаје најкритичније обрасце 

понашања који су 

непримерени/неприкладни у 

контексту циљних култура. 

Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

Углавном познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински, животне 

услове који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. Препознаје да 

постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости 

циљних култура. Представља и 

укратко, уз малу помоћ наставника, 

описује на циљном језику неколико 

познатих личности и појава из 

циљних култура, као и оне за које 

показује интересовање. 

елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, 

тачност, конвенције и сл.). 

Препознаје најкритичније обрасце 

понашања који су 

непримерени/неприкладни у 

контексту циљних култура. 

Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

Познаје основне одлике регија и 

држава у којима се страни језик 

користи као већински, животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих 

личности и појава из циљних култура, 

као и оне за које показује 

интересовање. 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА РАЗРЕД: Шести 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме, кроз 

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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 
ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

БОЈА  

Пигментне боје (хроматске и 

ахроматске боје; основне и изведене 

боје).  

Дејство боја (утисак који боја оставља 

на посматрача; топле и хладне боје; 

комплементарне боје).  

Светлост и боја (светлост као услов за 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да:  

– користи одабране 

информације као 

подстицај за 

стваралачки рад;  

– прави разноврсне 

Боја као појам, подпојам и тема за разговор, 

везана је за изражајне могућности материјала 

и техника које ученик користи. Наставник 

нуди основне информације и корисне савете. 

Може да понуди две или више техника. 

Скице се раде и бирају у школи, а пројекти 

могу да се доврше код куће. Наставник може 

да подстакне ученике на размишљање и 

Прати се стварање почетне 

скице оловком. 

Прати се осликавање 

цртежа. 

Врши се естетска анализа. 

Провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

наставних садржаја теме, 
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опажање боје, разлике у опажању боја; 

валер; градација и контраст).  

Примена боја (технике и средства: 

акварел, темпера, мозаик, витраж, 

апликативни програми...; изражајна 

својства боја у керамици, скулптури, 

графици, таписерији, дизајну одеће и 

обуће, индустријском дизајну...; 

примена у свакодневном животу 

ученика).  

Уметничко наслеђе (музеји и 

експонати).  

текстуре на подлогама, 

облицима или у 

апликативном 

програму;  

– користи изражајна 

својства боја у 

ликовном раду и 

свакодневном животу;  

– обликује, самостално, 

или у сарадњи са 

другима, употребне 

предмете од материјала 

за рециклажу;  

– изрази своје замисли 

и позитивне поруке 

одабраном ликовном 

техником;  

– опише свој рад, 

естетски доживљај 

простора, дизајна и 

уметничких дела;  

– идентификује теме у 

одабраним уметничким 

делима и циљеве 

једноставних 

визуелних порука;  

– повезује 

карактеристичан 

експонат и 

одговарајући музеј;  

– разматра са другима 

шта и како је учио и 

где та знања може 

применити.  

 

истраживање питањима и одабраним 

информацијама. Није пожељно оптерећивати 

ученике проширеним информацијама. 

Ученици треба да добију елементарне 

информације о утицају светлости на опажање 

боја. У оквиру целине, предложена је и 

додатна тема за разговор, „Музеји и 

експонати”, везана за музеје и 

карактеристичне експонате који се у њима 

чувају. Разговор прате одговарајући визуелни 

садржаји, а заинтересовани ученици могу да 

раде и истраживачке задатке. 

путем прегледа 

дотадашњих радова. 

Елементи за процењивање 

напредовања и оцењивање 

постигнућа су:  

– однос према раду;  

– однос према себи; 

– однос према другима; 

– разумевање;  

– повезивање;  

– оригиналност;  

– организација 

композиције;  

– вербално изражавање; 

– употреба техника. 

 

КОМУНИКАЦИЈА  

Комуникативна улога уметности (теме, 

мотиви и поруке у визуелним 

уметностима; улога уметности у 

свакодневном животу).  

Уметничко наслеђе (уметност некад и 

сад).  

 

Разговор о садржају уметничких дела и 

рекламних (визуелних и аудиовизуелних) 

порука. Наставник подстиче ученике 

питањима и да самостално истражују тако 

што ће поставити одговарајуће питање. У 

оквиру целине, предложена је и додатна тема 

за разговор, „Уметност некад и сад”, односно 

поређење неке теме (садржаја ликовног дела) 

кроз епохе.  

 

Прати се стварање почетног 

идејног решења. 

Врши се естетска анализа и 

размена искустава о датој 

теми. 

Провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

наставних садржаја теме, 

путем визуелних и 

аудиовизуелних порука. 

Елементи за процењивање 

напредовања и оцењивање 

постигнућа су:  

– однос према себи и према 

другима; 

–  естетска анализа. 

ТЕКСТУРЕ  

Текстура (врсте текстура – тактилна и 

визуелна; текстуре у природи и 

уметничким делима, материјали и 

текстура, облик и текстура, линија и 

Истраживање традиционалних цртачких, 

вајарских и сликарских техника. У додатној 

теми за разговор, „Грађевине, скулптуре и 

паркови”, фокус није на текстури, већ на 

значајним грађевинама, скулптурама у 

Прати се стварање почетне 

скице различитим цртачким, 

сликарским техникама 

и  комбинованом техником. 

Врши се естетска анализа. 



 

464 | с т р а н а  

 

текстура, ритам и текстура).  

Уметничко наслеђе (грађевине, 

скулптуре и паркови).  

 

пленеру и парковима у нашој земљи. 

Наставник може да прикаже презентацију и 

да упореди наше наслеђе са светским, 

нарочито значај за културни туризам и 

идентитет краја или земље.  

Провера знања ученика и 

процена нивоа примене 

комбинованих техника, путем 

прегледа дотадашњих радова 

и вајарских и сликарских 

техника примењених у тим 

радовима. 

УОБРАЗИЉА  

Стваралачка уобразиља (стварност и 

машта, значај маште; разноврсне 

информације као подстицај за стварање 

– снови, бајке, митови, легенде...).  

Уметничко наслеђе (необична 

уметничка остварења).  

 

Значај маште (уобразиље, имагинације) у 

уметности, науци и свакодневном животу. 

Подстицај за развијање креативних идеја. 

Наставник показује остварења светских и 

домаћих уметника заснована на сновима, 

бајкама, митовима и легендама. Додатну 

тему, „Необична уметничка остварења”, 

потребно је везати за самостално 

истраживање.  

Ученици бирају врсту уметничких радова 

које ће истраживати (куће за становање, 

ципеле, одећа, накит, скулптуре, 

аутомобили...).  

Прати се развијање 

креативних и маштовитих 

идеја и стварање почетне 

скице. 

Прати се осликавање цртежа. 

Врши се естетска анализа. 

Провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

наставних садржаја теме, 

путем прегледа дотадашњих 

радова. 

 

ПРОСТОР  

 

Амбијент (елементи који чине амбијент 

– дизајн ентеријера, атмосфера, 

корисници; утицај амбијента на 

расположење, активност и учење; 

обликовање школског простора; 

поставка изложбе).  

 

Пројектна настава и обликовање простора у 

школи. Ученици уче како да од доступних 

материјала направе нешто што ће им 

користити у свакодневном животу. 

Употребни предмети које ученици праве 

самостално или у заједничком раду не треба 

да имају само употребну, већ и естетичку 

вредност.  

Сврха ових активности је да се 

оспособљавају за презентовање радова.  

 

Прати се стварање почетне 

скице амбијента. 

Прати се осликавање цртежа. 

Врши се естетска анализа 

екстеријера, ентеријера 

и  осталих елемената који 

чине амбијент. 

Провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

наставних садржаја теме, 

путем прегледа дотадашњих 

радова. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (6. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

БОЈА 
Ученик користи изражајна 

својства боја у ликовном раду 

Ученик исказује посебна 

знања и умећа у 

Ученик познаје и користи изражајна 

својства боја у ликовном раду и 

Ученик остварује веома значајан 

напредак и висок степен ангажовања у 
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и свакодневном животу уз 

помоћ наставника, на 

једноставним примерима, кроз 

материјале и технике. 

коришћењу изражајних 

својства боја у ликовном 

раду и свакодневном 

животу. 

Уочава појаву и присуство 

боје у природи. 

свакодневном животу. 

Разликује својства  боја и ликовном 

техником идентификује теме у 

одабраним уметничким делима и 

циљеве визуелних порука. 

коришћењу боје. Својим знањем и 

вештином ствара складну ритмичку игру 

линије, боја и облика. Изрази своје 

замисли и позитивне поруке одабраном 

сликарском техником. 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

Уз помоћ наставника ученик 

ствара одређену визуелну 

скицу. Користи и препознаје 

одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад. 

 

Ученик примењује 

основне ликовне елементе 

у стварању визуелне 

поруке. 

Примењује појам 

стилизације у радовима 

који приказују визуелно 

споразумевање.  

Ученик уочава, идентификује теме и 

садржаје уметничких дела и 

рекламних (визуелних и 

аудиовизуелних) порука.  

Разматра са другима шта и како је 

учио и где та знања може применити. 

 

Ученик  изражава своје замисли 

(визуелних и аудиовизуелних поруке) 

одабраном техником. Идентификује теме 

у одабраним уметничким делима. 

Повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј. 

 

ТЕКСТУРЕ 

Ученик уз наставникову 

помоћ користи и препознаје  

основне врсте текстура. 

Опажа и познаје врсте 

текстура у природи и 

окружењу. 

 

Ученик успешно повезује 

врсте текстура у простору, 

одређује њихово порекло и 

међусобни однос. 

Користи различите врсте 

текстуре у свом раду, 

прави разноврсне текстуре 

на подлогама и облицима.  

Ученик одабира адекватан садржај 

приказујући облике и њихову 

текстуру и масу. 

Примењује појам врсте текстура 

(тактилна и визуелна). Користи 

различите врсте текстуре у свом 

раду, прави разноврсне текстуре на 

подлогама и облицима или у 

апликативном програму. 

Ученик познаје  

и користи различита средства (медиј, 

материјал, технику) да би истакао 

волумен и масу текстуре. 

Користи различите врсте текстуре у свом 

раду, прави разноврсне текстуре на 

подлогама и облицима или у 

апликативном програму. Препознаје 

врсте текстуре  

у природи и уметничким делима. 

УОБРАЗИЉА 

Уз помоћ наставника ученик 

ствара одређену визуелну-

маштовиту скицу. 

Препознаје једноставније 

информације као подстицај за 

стварање – снови, бајке, 

митови, легенде. 

Ученик примењује 

основне ликовне елементе 

у стварању визуелне 

поруке. 

Примењује појам 

уобразиље у раду. 

Разликује илустрацију 

стварности и маште на 

свом раду. 

Ученик уочава и приказује везу  

између ликовне и вербалне поруке. 

На ликовни начин приказује значење 

стварности и маште. Даје разноврсне 

информације као подстицај за 

стварање. 

Ученик у раду креативно приказује 

значај маште (уобразиље, имагинације) у 

уметности, науци и свакодневном 

животу. 

Успешно гради идејно решење за 

илустрацију засновану на сновима, 

бајкама, митовима и легендама.  

ПРОСТОР 

Ученик уз наставникову 

помоћ учи како да од 

доступних материјала направе 

нешто што ће користити у 

свакодневном животу . Опажа 

и познаје различите врсте 

простора. 

 

Ученик успешно повезује 

облике у простору, 

одређује њихов међусобни 

положај и однос. 

Користи различите врсте 

техника за реализацију 

употребних предмети. 

Ученик одабира адекватан амбијент 

приказујући облике и њихову 

текстуру и масу. 

Примењује појам простора кроз 

стилизацију преобликовања датог 

амбијента. Самостално 

обликује  употребне предмете од 

материјала за рециклажу. 

 

Ученик познаје  

и користи различита средства (медиј, 

материјал, технику) да би изразио своје 

замисли и позитивне поруке одабраном 

ликовном техником. Прави употребне 

предмете самостално или у заједничком 

раду. Препознаје  

елементе који чине амбијент – дизајн 

ентеријера, атмосферу, кориснике. 

Препознаје утицај амбијента на 
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расположење, активност и учење. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура РАЗРЕД: Шести 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и 

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

свoгa и других нaрoдa. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЧОВЕК И МУЗИКА 
Средњи век 

Ранохришћанска музика. 

Византијско певање. 

Грегоријански корал. Рани 

облици вишегласја ‒ мотет. 

Световна музика средњег века: 

трубадури, трувери минезенгери. 

Духовна и световна музика у 

средњовековној Европи и Србији. 

Музика средњег века као 

инспирација за уметничку и 

популарну музику. Ренесанса 

Развој духовног и световног 

вишегласја. Мотет, миса, 

мадригал. Највећи представници 

ренесансне вокалне музике: Ђ. П. 

да Палестрина, О. ди Ласо. 

Инструментална музика 

ренесансa 

 

-наведе средства музичког 

изражавања у средњем веку, 

ренесанси. 

- разуме како друштвени развој 

утиче на начине и облике музичког 

изражавања 

- уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва у средњем 

веку и ренесанси 

- разуме разлику измешу духовне и 

световне музике 

- искаже своје мишљење означају и 

улози музике у животу човека 

- издвоји начине коришћења 

изражајних средстава у одабраним 

музичким примерима 

- објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима 

ван уметности (музика и религија; 

технологија записивања, штампања 

нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената 

- објасни улогу музику у 

средњевековној Србији  

- схвата утицај социјалних 

дешавања у средњевековној Србији 

на музику 

уочи сличности и разлике између 

православне и (римо)католичке 

духовне музике;  

– идентификује елементе 

Полази се од основних знања 

стечених у петом разреду, а затим и 

на часовима историје током петог 

разреда. Схватајући улогу и живот 

прачовека, ученици повезују начин 

стварања музике у првобитним 

друштвеним заједницама, људску 

потребу за комуникацијом.  

Такође, кроз корелацију са 

историјом и веронауком долази се 

до сазнања о музици средњег века и 

ренесансе. 

Употребом разних видео примера 

ученицима ће бити приближене 

епохе средњег века и ренесансе. 

 

Настава музичке културе 

подразумева учешће свих ученика, 

не само ученика који су музички 

талентовани.  
Полази се од индивидуалних 

способности ученика и нивоа 

предходно стеченог знања.  
Најважнији фактори у оцењивању 

ученика јесу његов рад, степен 

ангажовања, кооперативност, 

интересовање, став... 
Не оцењује се музички таленат 

ученика.  
Оцењује се анггажовање ученика, 

вештина изражавања и 

саопштавња, уметничко 

изражавање, савладавање основа 

музичке писмености за које нје 

потребан таленат већ вежбање и 

учење; свирање на 

инструментима, познавање и 

препознавање уметничких дела. 
Израда пројеката и презентација 

на одређену тему. 
Кроз формативно оцењивање: 
Свакодневно бележење 

активности ученика на часу у 

свеску евиденције наставника 
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средњовековне музике као 

инспирацију у музици савременог 

доба 

(активност, рад на часу, доношење 

прибора, однос према предмету, 

помоћ другима у раду, 

напредовање ученика). 
Такође, вреднује однос ученика 

према наставнику,  наставном 

предмету, али и другим 

ученицима одељења. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
Инструменти са диркама: оргуље, 

чембало, клавир, хармоника, челеста. 

Народни инструменти 

- препознаје инструменте по 

изгледу, начину настанка и звука 

- описује основне карактеристике 

настанка звука 

- одреди врсту музичког 

инструмента са диркама по изгледу 

и звуку; 

- препознаје везу између избора 

врсте инструмента и догађаја 

- препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила 

- разуме прилике када се музика 

изводи;-користи могућности ИКТ-а 

упримени знања о музичким 

инструментима(коришћење 

доступних апликација); 

- објашњава информације 

о  инструментима кроз историјиски 

контекст. 

Уз разумевање начина живота у 

средњем веку и ренесанси долази се 

до сазнања о усавршавању 

инструмената. Полазна тачка 

препознавања музичких 

инструмената може бити Орфов 

инструментариј, али и слушање 

музичких примера где ће ученици 

сами препознати групу 

инструмената. Посебан фокус је 

инструментима са диркама. 

Кроз фотографије и видео примере 

ученици ће затим схватити да су 

инструменти, поред гласа, 

најстарије средство изражавања 

човека. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
Елементи музичке изражајности: 

тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната. 

Слушање световне и духовне 

средњовековне и ренесансне музике. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних 

oмпoзитoрa. Слушање дела 

традиционалне народне музике. 

Слушање дeлa инспирисaних 

фoлклoрoм. 
 

-изражава се покретима за време 

слушања музике;-вербализује свој 

доживљај музике;-идентификује 

ефекте којима различити елементи 

музичке изражајности(мелодија, 

ритам,темпо, динамика)утичу на 

тело и осећања; 

-анализира слушано одело у односу 

на извођачки састав и инструменте;-

илуструје примере коришћења 

плесова и музике према намени 

усвакодневном животу (војна 

музика, обредна музика, музика 

зазабаву...) 

- уочи сличности и разлике између 

православне и (римо)католичке 

духовне музике 

-критички просуђује лош утицај 

прегласне музике на здравље;-

понаша се у складуса правилима 

Слушање музике је активан 

психички процес који подразумева 

емоционални доживљај. Ученик 

треба да има јасна упутства на шта 

треба да обрати пажњу при 

слушању музике.  

Осим препознавања композитора и 

музичког дела, ученик прати 

музички ток композиције, 

препознаје извођачки састав, темпо 

и његове промене, динамику... 

У слушању музике средњег века и 

ренесансе потребно је обратити 

пажњу однос гласова у вокалној 

музици. 

Слушање инструменталних и 
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музичког бонтона;-користи 

могућности ИКТ-а за 

слушањемузике; 

- потпуно и самостално 

идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника средњег века и 

ренесансе  

вокалних композиција треба да 

буде равноправно заступљено. 

Код вокалне музике обратити 

пажњу на текст, односно на везу 

музике и текста. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Певање песама по слуху самостално 

и у групи. 

Певање песама из нотног текста 

солмизацијом. 

Извођење (певање или свирање) 

једноставних ритмичких и 

мелодијских мотива у стилу музике 

средњег века и ренесансе. 

Певање песама у комбинацији са 

покретом. 

Свирање по слуху дечјих, народних 

и уметничких композиција на 

инструментима 

Орфовог инструментарија и/или на 

другим инструментима. 

Свирање из нотног текста дечјих, 

народних и уметничких композиција 

на инструментима Орфовог 

инструментарија 

и/или на другим нструментима 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом 

- пева и свира самостално и у групи; 

- чита песму парлато  

- зна ноте и ритмичка трајања 

- препознаје музичка изражајна 

средства и ознаке 

- кроз свиарање и певање развије 

сопствену координацију и моторику 
- примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација);- 

- кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику; 

-користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте,намене и 

карактера композиције 

- примењује различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције 

- примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

Певање и свирање има драгоцен 

утицај на развој ученика; читање с 

листа (парлато или певање 

солмизацијом) активира највећи 

број когнитивних радњи. 

Кроз извођење музике подстаћи и 

развијати стил личног изражавања. 

Кроз певање и свирање усвајати 

елементе музичке писмености 

(нотне вредности, дур-мол 

лествице, предзнаци, сложени 

тактови, предтаткт, узмах...) 

Кроз певање развијати опсег певања 

у складу са могућностима ученика. 

Потребно је распевати се, правилно 

седети и дисати. 

Уз музичко описмењавање ученика 

долази се до коришћења музичких 

инструмената, најпре мелодијски 

(металафон), а затим кроз групно 

музицирање и ритмичких ( 

удараљке). 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Креирање пратње за песме 

ритмичким и звучним ефектима, 

користећи притом 

различите изворе звука. 

Креирање покрета уз музику коју 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких  целина 

кроз певање,свирање и покрет; 

- изражава своје емоције      

- осмишљава мање музичке целине; 

-комуницира у групи импровизујући 

мање музичк ецелине гласом, 

инструментом или покретом 

Музичко стваралаштво као 

најкреативнији део, али и 

назахтевнији, представља 

коришћење музичких образаца кроз 

свирање и певање. 

Покретима ученика, задатим или 

импровизованим, ученик креира 
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ученици изводе. 

Стварање мелодије на задати 

текст. 

Импровизација дијалога на 

инструментима Орфовог 

инструментарија и другим 

инструментима. 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу средњег века и 

ренесансе. 

-исказује своја осећања у току 

извођења музике; 

-примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

-учествује ушколским приредбама и 

манифестацијама; 

-користи могућностиИКТ-а у 

извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, аудио 

снимака...); 

- критички просуђује о музичком 

квалитету, музичком бонтону 

своју пратњу ( у складу са 

могућностима). 

Прављењем  музичких 

инструмената од материјала који су 

доступни ученицима, повезују се 

сазнања из области технике и 

технологије, ликовне културе... 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
ЧОВЕК И МУЗИКА 
 

Ученик зна да наведе елементе 

музичког изражавања у 

средњем веку и ренесанси 

Зна да наведе представнике 

ренесансе. 

Зна разлику између духовне и 

световне музике. 

 

Ученик уз минималну помоћ 

наставника наводи елементе 

музичког изражавања у 

средњем веку и ренесанси. 

Самостално наводи разлике 

између духовне и световне 

музике. 

Објашњава појам Литургије, 

Мисе, осмогласника и 

антифонаријума. 

 

Ученик зна и разуме појам 

средњег века и ренесансе; 

објашњава настанак 

инструменталне музике у 

средњем веку 

; повезује сазнања из ранијих 

разреда и са часова историје и 

веронауке; 

Самостално објашњава 

настанак Литургије, Мисе; 

Објашњава форме ренесансе и 

зна о животу и делу 

представника ренесансе 

Самостално повезује и 

исказује своје мишљење о 

позицији музике у том 

периоду. 

Разуме и објашњава 

историјски контекст уз 

повезивање већ стечених 

знања. 

Самостално доноси закључке о 

настанку вокалне и 

инструменталне музике у 

средњем веку и ренесанси. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
 

Ученик препознаје музичке 

инструменте средњег века и 

ренесансе; 

ученик препознаје музичке 

инструменте из групе 

инструмената са диркама. 

Уз минималну помоћ 

наставника зна основе грађе 

музичких инструмената из 

средњег века и ренесансе; 

разуме начин добијања тона на 

музичким инструментима са 

диркама. 

Ученик разуме и зна настанак 

музичких инструмената у 

средњем веку и ренесанси;  

разуме употребу инструмената 

са диркама у музичким 

саставима; 

потпуно сам објашњава изглед 

и начин добијања тона на 

одређеним инструментима 

Потпуно самостално закључује 

и исказује своје мишљење о 

настанку инструмената, као и о 

употреби  инструмената са 

диркама данас. Разуме 

историјски контекст настанка 

инструмената. Потпуно сам 

објашњава грађу инструмената 

и начин добијања тона уз 

повезивање претходно 

стечених знања. 
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Ученик препознаје извођачки 

састав- вокални, 

инструментални и/или 

вокално-инструменатлни. 

Препознаје инструмент и/или 

групу инструмената и/или уз 

помоћ наставника. 

Уз минималне сугестије 

наставника ученик препознаје 

извођачки састав 

вокални, инструментални 

и/или вокално-

инструменатлни. 

Зна назив дела. 

Зна да објасни водећу 

мелодију одређеног 

инструмента. 

Ученик самостално говори, 

објашњава музичко дело: 

извођачки састав, назив 

композиције, име композитора. 

Објашњава различитост епоха 

настанка одређеног музичког 

дела. 

Ученик потпуно самостално 

описује уметничко дело: 

извођачки састав, назив 

уметничког дела, име 

композитора. Објашњава и 

разуме историјски контекст 

настанка уметничког дела. 

Објашњава темпо и динамику 

уметничког дела. Повезује 

претходно стечена сазнања. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Ученик препознаје ноте а-д2. 

Препознаје врсту тоналитета 

и/или лествице у којој је 

написана песма. 

Препознаје нотне вредности 

као основу музичке 

писмености (четвртине, 

половине, осмине, 

шеснаестине). 

Уз помоћ наставника чита 

парлато без поштовања ритма 

и темпа. 

Свира на мелодијском 

инструменту лакше песме без 

поштовања ритма и ритмичких 

вредности. 

Препознаје предзнаке: 

снизилицу, повисилицу, 

разрешилицу. 

Зна да напише лествице без 

ознака степена, полустепена, 

ступњева. 

Препознаје и разликује 

солмизацију од абецеде. 

Чита парлато уз поштовање 

нотних вредности- уз 

минималну помоћ наставника. 

Разуме и зна нотне вредности, 

и може да их изведе уз 

сугестију наставника. 

Зна да напише лествице уз 

основне ознаке. 

Зна разлику између 

солмизације и абецеде. 

Свира на мелодијском 

инструменту уз минимално 

поштовање ритма и нотних 

вредности. 

Зна да напише предзнаке. 

Разуме и изводи синкопу. 

Ученик самостално чита 

парлато а-д2. 

Зна да напише летвице уз 

ознаке степена, полустепена, 

ступњева. 

Разуме и изводи песму уз 

поштовање нотних и 

ритмичких вредности. 

Зна да користи предзнаке, 

разуме њихову примену и 

значај. 

Свира мелодијски инструмент 

уз поштовање темпа и нотних 

вредности. 

Зна и разуме, објашњава 

разлику тоналитета дур-мол. 

 

Потпуно самостално ученик 

чита парлато песме а-д2 уз 

поштовање темпа, ритма, 

нотних вредности. 

Објашњава нотне вредности и 

њихово трајање кроз 

тактирање. 

Објашњава дур-мол лествице, 

као и настанак мола из дура. 

Зна да употреби све предзнаке 

у читању и певању.  

Схвата и примењује њихову 

употребу.  

Самостално свира песм на 

мелодијском интрументу 

поштујући темпо, динамику, 

нотне вредности. 

Пише лествице уз све потребне 

ознаке. 

Одлично разуме и 

употребљава абецеду и 

солмизацију. Повезује већ 

стечена знања. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

Ученик прави једноставне 

музичке инструменте уз помоћ 

наставника. 

Користи задате ритмичке 

мотиве у заједничком 

музицирању 

Ученик прави и дотерује 

музички инструмент. 

Употребљава тај инструмент 

на часовима музичке културе. 

Користи задате мелодијске 

мотиве у заједничком 

музицирању 

Самостално истражује и прави 

музички инструмент који ће 

моћи да се презентује и 

користи на часовима музичке 

културе. 

Осмишљава ритмичке мотиве 

поштујући трајање нотних 

вредности у циљу заједничког 

музицирања. 

Ученик прави сложеније 

музичке инструменте уз 

поштовање свих делова 

одређеног инструмента. 

Активно учествује у 

осмишљавању мелодијских 

мотива уз поштовање трајања 

нота.  

Осмишљава краће музичке 
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деонице у циљу групног 

музицирања. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:историја РАЗРЕД: шести 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска 

знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

. Основне одлике периода 

средњег века и новог века 
(појмови средњи 

век, нови век, прединдустријско 

доба, хронолошки и просторни 

оквири). 

Историјски извори за историју 

средњег века и раног новог 

века и њихова сазнајна 

вредност (писани и 

материјални). 

 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Велика сеоба народа и 

стварање нових држава у 

Европи (германска и словенска 

племена, Бугари, Мађари, 

Викинзи). 

Најзначајније државе раног 

средњег века (Франачка 

држава, Византијско царство, 

Арабљани). 

Религија у раном средњем веку 

– на  конкретним 

примерима; 

– пореди историјске 

појаве; 

– наведе најзначајније 

последице настанка и 

развоја држава у Европи 

и Средоземљу у средњем 

и раном новом веку; 

– на основу датих 

примера, изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и 

европском (на плану 

политике, економских 

прилика, друштвених и 

културних појава); 

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– приказује на 

историјској карти 

динамику различитих 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона, ППТ 

Посета локалном музеју и 

културно-историјским 

споменицима, историјском 

архиву,евентуално 

виртуелна посета музеју, 

локалитету... 

Проналажење примера од 

стране ученика 

Коришћење БИГЗ-овог е - 

уџбеника: тестови, видео 

записи са питањима, ППТ; 

едмодо платформе и др. 

 

Користити методе/технике и 

облике рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду: анализа 

слика, историјске карте, 

историјских извора, 

различитих графичких 

организатора, ППТ, видео 

Иницијално 

тестирање 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора ученика 

Самоевалуација 

и евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова 

Домаћи задатак,презентације,семинарски 

радови... 

 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора ученика 

Процењивање 

рада у пару и 

групи 

Самоевалуација 
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(христијанизација и 

хришћанска црква, Велики 

раскол, ислам). 

Феудално друштво (структура, 

друштвене категорије, вазални 

односи). 

Српске земље и Балканско 

полуострво (досељавање Срба 

и Хрвата, односи са 

староседеоцима и суседима, 

формирање српских земаља, 

христијанизација, ширење 

писмености). 

Истакнуте личности: 

Јустинијан, Карло Велики, кнез 

Властимир, цар Симеон, Јован 

Владимир, Василије II, краљ 

Михаило, Ћирило и 

Методије. 

 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 
Велика сеоба народа и 

стварање нових држава у 

Европи (германска и словенска 

племена, Бугари, Мађари, 

Викинзи). 

Најзначајније државе раног 

средњег века (Франачка 

држава, Византијско царство, 

Арабљани). 

Религија у раном средњем веку 

(христијанизација и 

хришћанска црква, Велики 

историјских појава и 

промена; 

– на историјској карти 

лоцира правце миграција 

и простор насељен 

Србима и њиховим 

суседима у средњем и 

раном новом веку; 

– идентификује разлике 

између типова државног 

уређења у периоду 

средњег и раног новог 

века; 

– изводи закључак о 

значају српске 

средњовековне 

државности и издваја 

најистакнутије 

владарске породице; 

– пореди положај и 

начин живота жена и 

мушкараца, различитих 

животних доби, 

припадника постојећих 

друштвених слојева, у 

средњем и раном новом 

веку; 

– разликује основна 

обележја и идентификује 

најзначајније последице  

настанка и ширења 

различитих верских 

учења у средњем и 

раном 

новом веку; 

– на понуђеним 

материјали, пројектна 

настава; 

израда шема и др. 

Корелација са сродним 

предметима: географија, 

веронаука, ликовно, музичко, 

грађанско, српски језик кроз 

интегративну наставу и 

тематско повезивање 

Стално коришћење 

историјске 

карте 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: 

карикатура, илустрација, 

табела, ППТ, питања 

Посета локалном музеју и 

културно-историјским 

споменицима, историјском 

архиву,евентуално виртуелна 

посета 

Упућивање ученика на 

коришћење уџбеника, 

додатне 

литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде 

паноа, кратких записа, 

кратких 

излагања 

Коришћење е-уџбеника, 

едмодо платформе и др. 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 

Обележавање Дана словенске 

на крају месеца и 

током појединих 

часова 

Домаћи задаци 

Писана провера 

Вежба 15 

минута 

Индивидуални 

рад: мини 

истраживање, 

панои и др. 

Сумативно 

оцењивање 
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раскол, ислам). 

Феудално друштво (структура, 

друштвене категорије, вазални 

односи). 

Српске земље и Балканско 

полуострво (досељавање Срба 

и Хрвата, односи са 

староседеоцима и суседима, 

формирање српских земаља, 

христијанизација, ширење 

писмености). 

Истакнуте личности: 

Јустинијан, Карло Велики, кнез 

Властимир, цар Симеон, Јован 

Владимир, Василије II, краљ 

Михаило, Ћирило и 

Методије. 

 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 

(Прединдустријско доба) 

Прединдустријско доба 

(хронолошки оквири, научна и 

техничка открића, штампа, 

промене у начину производње, 

банкарство, успон градова – 

примери Фиренце, Венеције, 

Антверпена...). 

Велика географска открића и 

колонизација (истакнути 

морепловци и њихова 

путовања, сусрет са  

ваневропским цивилизацијама 

– Северна и Јужна Америка, 

Индија, Африка, Кина, Јапан, 

примерима, разликује 

легенде и митове од 

историјских чињеница, 

као и историјске од 

легендарних личности; 

– образлаже најважније 

последице научно-

техничких открића у 

периоду средњег и раног 

новог века; 

– идентификује основне 

одлике и промене у 

начину производње у 

средњем и раном новом 

веку; 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих 

цивилизација; 

– разликује споменике 

различитих епоха, са 

посебним освртом на 

оне у локалној средини; 

– илуструје примерима 

важност утицаја 

политичких, 

привредних, научних и 

културних тековина 

средњег и раног новог 

века у савременом 

друштву; 

– користећи ИКТ, 

самостално или у групи, 

презентује резултате 

елементарног 

истраживања заснованог 

писменост 

 

Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике рада 

Корелација са сродним 

предметима: географија, 

ликовно и музичко 

васпитање, 

верска настава, грађанско 

васпитање, кроз 

интегративну 

наставу и тематско 

повезивање 

Коришћење уџбеничких 

текстова, историјских извора 

и 

њихова анализа 

Стално коришћење 

историјске 

карте 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: 

карикатура, илустрација, 

шеме 

друштвене лествице, питања, 

ППТ, шеме 

Упућивање ученика на 

коришћење уџбеника, 

додатне 

литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде 

паноа, кратких записа, 
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Аустралија; после- 

дице). 

Опште одлике културе раног 

новог века (основна обележја 

хуманизма и ренесансе; 

књижевност, политичка мисао, 

промене у свакодневном 

животу, обичаји и веровања – 

прогон „вештица”...). 

Реформација и 

противреформација (узроци, 

протестантизам, католич- 

ка реакција – улога језуита; 

верски сукоби и ратови). 

Појава апсолутистичких 

монархија (промене у 

државном уређењу, 

централизација државе, 

положај владара). 

Врхунац моћи Османског 

царства (освајања, држава и 

друштво). 

Живот Срба под османском, 

хабзбуршком и млетачком 

влашћу (обнова Пећке 

патријаршије; мењање верског 

и културног идентитета – 

исламизација, покатоличавање, 

унијаћење; учешће у 

ратовима, отпори и сеобе, 

положај и привилегије, Војна 

крајина). 

Истакнуте личности: Јохан 

Гутенберг, Изабела Кастиљска, 

Кристифор Колумбо, Фернандо 

Магелан, Леонардо да Винчи, 

на коришћењу 

одабраних 

историјских извора и 

литературе; 

– повеже визуелне и 

текстуалне информације 

са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, 

политички, друштвени, 

културни); 

– учествује у 

организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности 

везаних за развој 

културе сећања.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кратких 

излагања 

Коришћење е-уџбеника, 

едмодо платформе и др. 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и самоевалуације 

Коришћење ресурса локалне 

историје 

Савиндан 
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Микеланђело Буонароти, 

Николо Макијавели, Никола 

Коперник, Исак 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

.1. тема 

Основи 

проучавања 

прошлости 

2. тема 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

раном средњем 

веку 

3. Тема 

Средоземље и 

српске земље у 

позном средњем 

веку 

4. тема 

Европа, свет и 

српске земље у 

раном новом 

веку 

Оцену довољан (2) добија 

ученик који: 

− знања која је остварио су 

на нивоу репродукције, уз 

минималну примену; 

− у мањој мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и пojмoвe 

и искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке 

који се заснивају на 

подацима; 

− понекад је самосталан у 

решавању проблема и у 

недовољној мери критички 

рaсуђуje; 

Оцену добар (3) добија 

ученик који: 

− у довољној мери показује 

способност употребе 

информација у новим 

ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

− већим делом самостално 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима и 

делимично самостално 

решава поједине проблеме; 

− у довољној мери 

критички рaсуђуje; 

Оцену врло добар (4) добија 

ученик који: 

− у великој мери показује 

способност примене знања 

и лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи 

закључке који се заснивају 

на 

подацима; 

− решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у знатној мери 

критички рaсуђуje 

Оцену одличан (5) добија 

ученик који: 

− у потпуности показује 

способност трансформације 

знања и примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи 

закључке који се заснивају на 

подацима; 

− решава проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења 

и у потпуности критички 

рaсуђуje 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА РАЗРЕД: ШЕСТИ 

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

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

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. Активирање претходних знања и искустава, релевантних за усвајање нових 

знања,развијање способности, повезивање знања из различитих области,развијање способности посматрања, самосталног учења и 

истраживања. оспособљавање за коришћење различитог илустративног и другог материјала (атласи, тематске карте, дијаграми, интернет 

страница, шеме, табеле.) Оспособити ученике за самостално коришћење географске карте и литературе. 
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ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА – успоставља везе између физичко-

географских и друштвено-

географских објеката, појава и 

процеса; 

 

 

 

На првом наставном часу наставник 

ће  упознати ученике  са садржајем наставног 

програма и дати им јасна упутства за рад. 

- развијање позитивног односа ученика према 

учењу  

 

-иницијално тестирање, упознавање са 

начином оцењивања 

Ученик се оцењује на основу усмене провере 
постигнућа, писмене провере и практичног 

рада. Ученик се оцењује и на основу 

активности и његових резултата рада: 
писању и излагању презентација, различитим 

облицима групног рада, рад на пројектима и 
сл. Критеријуми бројчаног оцењивања 

(сумативно оцењивање) су дефинисани 

Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 
 
Географска/картографска мрежа. 
Географска ширина и географска 

дужина, часовне зоне. 
Појам карте и њен развој кроз историју. 
Елементи карте (математички, 

географски и допунски). 
Картографски знаци и методе за 

представљање рељефа на карти. 
Подела карата према садржају и 

величини размера. 
Оријентација у простору и оријентација 

карте, мерење на карти, сателитски 

навигациони системи. 
 

 

 
СТАНОВНИШТВО 
Основни појмови о становништву: 

демографски развитак и извори података 

о становништву. 
Број и распоред становништва на Земљи. 
Природно кретање становништва. 
Миграције становништва. 
Структуре становништва: биолошке и 

друштвено-економске. 
Савремени демографски процеси у 

Србији, Европи и свету. 

– одређује математичко 

географски положај на Земљи; 
– анализира, чита и тумачи 

општегеографске и тематске 

карте; 
– оријентише се у простору 

користећи компас, географску 

карту и сателитске навигационе 

системе; 
 

 

 

 

 

 

 
– доводи у везу размештај 

светског становништва са 

природним карактеристикама 

простора; 
– анализира компоненте 

популацоне динамике и њихов 

утицај на формирање укупних 

демографских потенцијала на 

примерима Србије, Европе и 

света; 

Тема Географска карта чини скуп знања и вештина 

којима ученици треба да овладају у настави географије, а 

односе се на познавање географске карте, њено 
практично коришћење и начине оријентисања у 

простору. 
Усвајaње појмова  меридијани (подневци), паралеле 
(упоредници), екватор и гринич,оспособити 
ученике да самостално одређују географску ширину и 

дужину задатих тачака на глобусу, географској карти 
света и Србије. 
 Ученици треба да  усвоје и разумеју појам географске 

карте, а затим истаћи математичке, географске и 
допунске елементе садржаја овде се  успоставља 

корелација са математиком. 
Оспосбити  ученике да читају и 
анализирају  картографске знаке  (линијске, контурне  и 

ванразмерне), како се  представља рељеф на географским 

картама, применом различитих метода (изохипси, боја, 
сенчења и шрафирања). 
повезати већ постојеће знања  о начинима оријентације 
помоћу Сунца, звезде Северњаче, маховине на дрвету, 

годова итд., и усвојити нова знања о оријентацији 

помоћу компаса, географске карте и компаса, Глобалних 
сателитских система (ГПС и Галилео). 
коришћењем различитих облика , метода и техника 

учења:   
- проблемска настава 
- - индивидуализовани рад коришћење различитих 

наставних средстава ( карта , глобус , географски атлас ... 
 
Ученике треба упознати са одликама и факторима 

демографског развитка, распоредом становништва на 

Земљи, популационом  динамиком у прошлости и данас, 
потребно је  упознати  их са појмовима екумена и 

анекумена, као и са појмом густина насељености ,како 

се  израчунава стопа наталитета, морталитета и 
природног прираштаја као и његовим структурним 

Редовно  праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 

између ученика и ученика, одговарање на 
питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 
основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, разговор, 
тест, проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 
редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 
путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 



 

477 | с т р а н а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАСЕЉА 
Појам и настанак првих насеља. 
Положај и географски размештај 

насеља. 
Величина и функције насеља. 
Типови насеља. 
Урбанизација. 
Град − унутрашња структура и 

односи са околним простором. 
Село и рурални процеси. 
 

 

 

 

 

 
ПРИВРЕДА 
Привреда, привредне делатности и 

сектори привреде. 

– анализира различита обележја 

светског становништва и развија 

свест о солидарности између 

припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– анализира географски положај 

насеља; 
– објашњава континуиране 

процесе у развоју насеља и даје 

примере у Србији, Европи и 

свету; 
– доводи у везу типове насеља и 

урбане и руралне процесе са 

структурама становништва, 

миграцијама, економским и 

глобалним појавама и 

процесима; 
 

 

 

 
– уз помоћ географске карте 

анализира утицај природних и 

обележјима: биолошка структура,  економска 

структура,  образовна структура, етничка структура, 
верска структура, језичка структура. Кроз обраду 

садржаја о структурама становништва ученицима се 

указује на различитости социјалних, етничких и 
културних група што је важан  корак у подстицању 

толеранције и солидарности.Обрадом садржаја о 

демографским карактеристикама потребно је допринети 
да ученици правилно разумеју односе становништва и 

географског простора, уз коришћење адекватних 

примера у локалној средини.  
коришћењем  различитих облика , метода и техника 

учења:  - проблемска настава 
- интерактивне методе,  рад у пару , тимски рад , 
истраживачка настава диференцирана 

настава,индивидуализовани радкоришћење различитих 

наставних средстава ( карта , глобус , географски атлас 
… ) Израда постера о одређеним демографским 

карактеристика становништва Србије, Европе и света.. 

Ако постоје техничке могућности, ученици могу 
припремити и Power Point презентацију. На тај начин 

ученици ће бити у стању да кроз визуелизацију садржаја 

самостално анализирају и доносе закључке о одређеним 
демографским питањима и проблемима савременог света 

и Србије. 
 
Упознати ученике са основним појавама и процесима  у 
развоју насеља у Србији, Европи и свету,  дефинисати 

појам насеља, а затим и направити преглед најстаријих 

насеља на свету, али и на тлу Србије. У  корелацији са 

историјом, посебно када се помињу најстарија насеља у 

свету (нпр. градови у долинама река, у Палестини, 

Месопотамији, Египту и сл.), али и на територији Србије 
(нпр. Лепенски вир, Винча и винчанска култура). 

Географски положај насеља неодвојив је од 

њиховог постанка,  на положај и генезу насеља утичу 
пре свега природни услови и фактори,  али и историјске 

околности, као и функције.У наставним јединицама које 
се баве величином насеља најважније је скренути пажњу 

на популационе величине. Код функција 

насеља потребно је разликовати пољопривредну, 
индустријску, административну, културну, туристичку 

итд.  У обради типова насеља важно је објаснити 

основну поделу на села и градове. Кроз ову поделу 

акценат треба да буде на критеријумима разликовања 

села и градова: популациона величина, густина 

насељености, структуре становништва – старосна, 
образовна, социо-економска, изграђеност и физички 

изглед насеља, веза са природном средином, начин 

живота, административни значај, доминантне функције 
насеља. Подједнако је важно и указати им на то да 

постоје и прелазне форме насеља која су између ове две 

осневне категорије (приградска насеља или општински 

- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 
писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, разговор, 
тест, проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењива 
 

 

 

 

 

 
редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 
путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака 
по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 
усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 
испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
 
Израда пројеката, семинарских радова, 
усмено проверавање изражавања, разговор, 

тест, проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 
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Пољопривреда и географски простор. 
Индустрија и географски простор. 
Саобраћај, туризам и географски 

простор. 
Ванпривредне делатности. 
Развијени и неразвијени региони и 

државе и савремени геоекономски 

односи у свету. 
Концепт одрживог развоја. 
 

друштвених фактора на развој и 

размештај привредних 

делатности; 
– доводи у везу размештај 

привредних објеката и квалитет 

животне средине; 
– вреднује алтернативе за 

одрживи развој у својој локалној 

средини, Србији, Европи и свету; 
 

 

 

центри или насеља са специфичним функцијама, нпр. 

туристичком и сл.).упознати  ученика са 
појмовима урбанизације и депопулације, док се појам 

деаграризације може обрадити само као напуштање 

пољопривреде.  
Процес урбанизације потребно је сагледати кроз његове 

елементе – демографске, фунционалне и сл., а посебно 

довести у везу са миграцијама из руралних насеља и 
напуштањем пољопривреде у њима. У склопу процеса 

урбанизације треба поменути 

и мегаполисе и конурбације. 
У вези са овим процесима јесу и унутарградске 

просторне и социо-економске разлике, које су последица 

урбанизације. Ове разлике односе се на 
издвајање централне пословне зоне (центра града, 

урбаног језгра) и слабије урбанизоване периферије, која 

личи на село. У великим градовима посебно на западу 
постоје сламови – сиротињске четврти, наспрам богатих 

делова града, који су често у непосредном суседству. Ово 

је последица стихијског развоја. 
Под појмом односа града са околним простором мисли 

се на утицај града на окружење. Он опслужује окружење 

разним функцијама (нпр. административна, здравствена, 
културна итд.), али истовремено и привлачи елементе 

окружења – радну снагу – сталне или дневне миграције, 

сировине, шири изграђене просторе...). Мањи градови 
утичу на мањи околни простор. За разлику од њих, 

светски (глобални) градови утичу на регије, континенте, 

свет (нпр. Њујорк и Лондон у којима су светске берзе на 
којима се одређују цене пољопривредних производа у 

читавом свету). 
 процеси урбанизације у вези са руралним процесима. Под 
руралним процесима мисли се на процесе напуштања 

(депопулације) руралних насеља, напуштања 

пољопривреде у њима(деаграризације), као и 
на преображај руралних насеља у близини градова, тако 

да све више добијају одлике града. 
Кроз примере  – у традиционалном српском селу већина 

становника се бавила земљорадњом и сточарством, а 

данас више не, већ се становници руралних насеља или 
пресељавају у град, где раде друге послове (најчешће 

услужне делатности), или свакодневно путују на посао 

из села у суседни град. Пример могу бити и индустријски 
градови, где велики део становника ради у доминантној 

производњи (нпр. у аутомобилској индустрији у 

Крагујевцу), док су Београд и Нови Сад градови услуга 
(терцијарног и квартарног сектора). У том смислу, могу 

се поменути и туристички градови или рударски и 

слично. У корелацији  са претходном темом – 
Становништво, као и са осталим темама које следе 

(Привреда, Држава и интеграциони процеси, Географија 

Европе) су незаобилазне. 
1. предлог пројектног задатка: Проучимо насеље 
2. предлог пројектног задатка: Пресељавање из села у 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 
редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 

између ученика и ученика, одговарање на 
питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 
основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, разговор, 

тест, проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
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град 
Ученици раде у групама (на часу или као домаћи 
задатак). 
Настава географије треба да допринесе да ученици 

правилно разумеју односе привреде и географског 
простора. . Где год постоје могућности, треба 

искористити поучне примере у локалној средини (нпр. 

испуштање у реке загађујућих материја из фабричких 
постројења, пречишћавање воде, површински копови 

угља, рекултивација, ветропаркови, дивље депоније, 

адекватно збрињавање комуналног отпада – постројења 
за сепарацију, рециклажу, итд.). У светлу концепције 

одрживог развоја треба показати да се правилним 

односом према географској средини постиже и 
економска развијеност уз истовремено побољшање стања 

квалитета животне средине и смањење социјалних 

разлика у друштву и тај став илустровати примерима из 
развијених европских земаља.У обради привредно 

развијених и неразвијених региона и држава у свету 

ученицима треба разјаснити услове природне средине 
(географски положај, постојање привредних ресурса, 

итд.) и друштвено-историјске и савремене узроке ових 

(политичких и економских) односа.Предлог : Применом 
групног облика рада ученици уз помоћ наставника могу 

да прикажу како се збрињава комунални отпад у њиховој 

средини, да ли је реч о санитарној депонији или о 
сметлишту, где се она налази, ко и како живи на њеном 

ободу, да ли је то (еколошки) прихватљив начин 

решавања проблема отпада и како се он исправно решава 
(на неком  примеру у Европи). 

ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 
Појам и настанак првих држава. 
Географски положај државе. 
Величина и компактност територије 

државе. 
Појам и функција државних граница. 
Главни град. 
Облик владавине. 
Политичко-географска карта Европе 

после Другог светског рата. 
Политичко-географска карта света 

после Другог светског рата. 
Територијални интегритет и 

спорови. 
Интеграциони процеси. 
 

– објасни политичко-географску 

структуру државе; 
– представи процесе који су 

довели до формирања савремене 

политичко-географске карте 

света; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Држава –упознати ученике  са политичко-

географским карактеристикама државе; појам државе, 
њене елементе и  настанак  првих држава у свету. 

Приликом проучавања државне границе, као линије која 

раздваја суверене државе, треба указати на ефекте које 
оне остварују у простору у зависности од функције 

(баријерна, филтрирајућа, контактна, интеграциона). 

Анализа територије државе треба да се заснива на 
посматрању њене површине и компактности као и 

ефектима који произилазе из тих карактеристика. Према 

површини територије треба извршити класификацију 
држава од оних највећих (гигантских), до најмањих 

(микро државе).. У случају компактности треба да се 

узме у обзир да ли су у питању државе које имају 
компактну или фрагментирану (издељену) територију. У 

оквиру садржаја који говори о државама са 

фрагментираном територијом треба дефинисати 
појмове енклава и ексклава и навести примере. Свака 

држава има своју престоницу (главни град). За ученика је 

важно да се упозна са појмом и функцијама главног 
града, разлозима зашто се премештају као и типовима 

престоница (европски и амерички). Када се говори о 

географском положају државе, важно је да се дефинише 
појам географског положаја, наведу његове компоненте 

редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 
путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 
писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, разговор, 
тест, проверавање сналажења на карти, 
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ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 
 
Географске регије и регионална 

географија. 
Положај и границе Европе. 
Природне карактеристике Европе. 
Становништво Европе. 
Насеља Европе. 
Привреда Европе. 
Географске регије Европе. 
 

 

 

 

 
објасни како се издвајају 

географске регије; 
– илуструје уз помоћ карте 

најважније географске објекте, 

појаве и процесе на простору 

Европе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(математичко-географски положај, физичко-географски 

положај, економско-географски положај, саобраћајно-
географски положај, друштвено-географски положај). 

начин на који држава  бира свог председника као и који 

облици владавине постоје (монархије, републике). 
Посредством географских карата ученик би требало да се 

упозна са настанком нових самосталних држава након 

Другог светског рата као и процесима који су довели до 
тога. На нивоу од неколико примера упознати ученика са 

примерима нарушавања територијалног интегритета 

државе где треба поред изабраних примера из света , 
навести и пример Косова и Метохије. Интеграциони 

процеси издвојени су као посебан појам с обзиром на 

њихов значај који имају за државу. У склопу ове 
јединице, важно је ставити акценат на мотиве (интересе) 

интеграционих процеса – економске, политичке, војно-

стратегијске итд. Указати на значајне међународне 
организације које су пример интеграционих процеса (ЕУ, 

УН, НАТО пакта и сл.Ученици треба да схвате и 

разумеју међузависност природних и друштвених 
елемената географске средине, да знају да издвоје 

регионалне целине, факторе који утичу на развој 

привреде, који су природни ресурси ограничени и да се 
свесно укључе у акцију заштите животне средине 
 - коришћењем  различитих облика , метода и техника 

учења: 
проблемска настава, интерактивне методе,  рад у пару , 

тимски рад, истраживачка настава,диференцирана 

настава индивидуализовани рад, коришћење различитих 
наставних средстава ( карта , глобус , географски атлас 

… тематска настава 
 
Ученици треба да схвате и разумеју географски положај 
Европе, да разумеју и познају основне природне и 

друштвене одлике Европе, да препознају интеграцијске 

процесе на старом континенту. 
Упознају најважније међународне организације, њихов 

значај за политички, економски и културни развој, 
разумеју значај и домете међународних организација у 

очувању мира и безбедности и развијању пријатељских 

односа међу народима 
- коришћењем  различитих облика , метода и техника 

учења:   
- проблемска настава 
- интерактивне методе 
- рад у пару , тимски рад 
- истраживачка настава 
- диференцирана настава 
- индивидуализовани рад 
- коришћење различитих наставних средстава ( карта , 
глобус , географски атлас … ), - тематска настава 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 
редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 
путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 
писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, разговор, 
тест, проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (6. разред) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  
  зна  да географија проучава и природу и 

људско друштво 

 Да зна основну поделу географије 
(физичка, друштвена и регионална) 

-разликује појмове литосфера, атмосфера, 

хидросфера и биосфера 
 

Показује делимични степен 

активности и ангажовања 

Ученику довољној мери именује и  
разуме зашто је географија једна од 

најстаријих наука 

  

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 

-Ученик  у великој мери одређује  и  
-уочава повезаност географије и 

географских дисциплина са другим 

наукама 
 

Показује изузетну самосталност уз изузетно висок 

степен активности и ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  
уочава повезаност географије и географских 

дисциплина са другим наукама 

-разуме међузависност природе и људског 
друштва 

-уочава значај географије за опште образовање и 

културу 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

 Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  

-разуме појам оријентације и наводи 

начине оријентисања 
-наводи  начине представљања Земљине 

површине (глобус и 

географска  карта),разликује паралеле и 
меридијане 

-препознаје и чита географске и допунске 

елементе карте 
- познаје  појам ротације и револуције 

-  да опише обртање Земље око њене 

замишљене осе-ротација 
-  да опише обртање Земље око Сунца-

револуција 

познаје појмове: 
зора,јутро,подне,вече,ноћ, обданица,оса, 

полови, упоредници, Екватор, повратници, 

поларници 
 

 

 

Показује делимични степен 

активности и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  

-одређује стране света у простору и на 

географској карти 
-одређује положај места и тачака на 

географској карти  

- објашњава географске чињенице -
објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 
-приказује понуђене географске 

податке:на немој карти, 

картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, 

знацима...), графиком, табелом и 

схемом 
- дефинише Земљину замишљену осу 

- описује привидно кретање Сунца у 

току дана и у току године 
-дефинише  шта је локално а шта 

зонално време и одређује временске 

разлике између часовних зона 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања 
-Ученик  у великој мери одређује  и  

-одређује стране света у простору и на 

географској карти 
-одређује положај места и тачака на 

географској карти  

 објашњава географске чињенице -
објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 
-приказује понуђене географске 

податке:на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, 
линијама, знацима...), графиком, 

табелом и схемом 

-  именује топлотне појасеве и уме да 
одреди положај топлотних појасева на 

карти и на глобусу 

 

 Показује изузетну самосталност уз изузетно висок 

степен активности и ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  

-доноси закључке о просторним (топографским) и 

каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и односа на 

основу анализе географске 

карте 
-уме да користи размер и размерник за одређивање 

растојања на карти и у природи 

-разликује карте према размери и садржају и уме 
да их користи 

-уме да оријентише карту у односу на стране света 

и да одржава правац кретања на терену  уз помоћ 
карте 

описује последице ротације:смена обданице и 

ноћи, разлике у времену,привидно кретање Сунца 
-  описује  последице обиласка Земље око Сунца и 

нагнутост Земљине осе: смена годишњих доба 

-  објашњава узроке неједнаке дужине обданице и 
ноћи током године 

'-објашњава простирање и одлике топлотних 

појасева на Земљи 

СТАНОВНИШТВО  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  
-  познаје основне појмове о становништву 

уочава њихов просторни распоред 

-  дефинише појам екумене и њене 

границе 

-  дефинише појмове наталитет, 

морталитет и природни прираштај 
 

 

 
 

 

 

 Показује делимични степен 

активности и ангажовања 

Ученику довољној мери именује и  
-  наводи основне структуре 

становништва (полна, старосна, расна, 

национална, верска, образовна, 

професионална) 

-  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и 
механичко) и структуре становништва 

објашњава географске чињенице -

објекте, појаве, процесе и односе који 
су представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 

-приказује понуђене географске 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 

-Ученик  у великој мери одређује  и  
-  наводи природне и друштвене факторе 

који утичу на густину насељености 

-   на општегеографској и тематској 

карти показује области на Земљи у 

којима су услови за живот становништва 

најповољнији, а у којима су неповољни 
-   наводи континенте, регије и државе у 

којима је висок и низак природни 

прираштај  
- уме да израчуна густину насељености 

континената и држава света 

Показује изузетну самосталност уз изузетно висок 

степен активности и ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  
-  објашњава утицај  природних и друштвених 

фактора на развој и размештај становништва  

-   објашњава узроке и последице високог и ниског 

природног прираштаја 

-  објашњава потребу планирања породице 

(смањивање или повећавање стопе природног 
прираштаја) 

-  објашњава  узроке и последице миграција у 

свету и Републици Србији 
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НАСЕЉА 

 

 
 

 

 
 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

-  да познаје:појам насеља,  њихову 
основну поделу и уочава њихов росторни 

распоред  

 

податке:на немој карти, 

картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, 

знацима...), графиком, табелом и 

схемом 
 

 

Показује делимични степен 
активности и ангажовања 

Ученику довољној мери именује и  

 одређује географски положај насеља 
дефинише процесе   урбанизација и 

процесе напуштања руралних насеља 

( депопулације ),  
мегаполии с и конурбација. сламови – 

сиротињске четврти, деаграризација 

објашњава географске чињенице -

објекте, појаве, процесе и односе који 
су представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 

-приказује понуђене географске 
податке:на немој карти, 

картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, 
знацима...), графиком, табелом и 

схемом 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује и 

 разликује и објашњава 

 функције насеља пољопривредну, 
индустријску, административну, 

културну, туристичку 

 разликује и објашњава 
унутарградске просторне и социо-

економске разлике, које су последица 

урбанизације  и слабије 
урбанизоване периферије, која  личи на 

село, 

 процесе урбанизације у вези са 

руралним процесима,  напуштања 
(депопулације) руралних 

насеља, напуштања пољопривреде у 

њима(деаграризације) 

 

 
 

 

 
-  Показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  
објашњава  и изводи закључке  узрока  и 

последице урбанизације и повезивања насеља у 

урбане системе (конурбације, мегалополиси) 
Повезује   са претходном темом – Становништво, 

као и са осталим темама које следе (Привреда, 

Држава и интеграциони процеси, Географија 
Европе)  

1. предлог пројектног задатка: Проучимо 

насеље 

Ученици раде у групама, а свакој групи се задаје 

по једно насеље из Србије или света. Задатак групе 
је да открије и објасни: положај насеља, његову 

величину, значај, функције, изглед (физиономију 

простора), начин живота, као и ком типу припада. 

2. предлог пројектног задатка: Пресељавање из 
села у град 

Ученици раде у групама (на часу или као домаћи 

задатак), тако да свака група тражи одговоре на о 

једно питање: 

2. предлог пројектног задатка: Пресељавање из 
села у град 

1. група: Који су узроци ових миграција? 

2. Које су последице ових миграција у селу? 

3. Које су последице овог процеса у граду? 

4. Какве су структуре становништва које учествују 

(старосно-полне, образовне, економске и сл.)? 

5. Какве су функције села, а какве града? 

6. Какав је начин живота у селу и у граду 
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ПРИВРЕДА Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  

- да познаје: основне појмове : природна и 

географска средина, привреда и делатност 
-  наведе да су ваздух, вода и земљиште 

основни природни ресурси неопходни за 

живот на Земљи 
-дефинише појам привреде и  препознаје 

привредне делатности и привредне гране 

 

Показује делимични степен 

активности и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  

-  разликује природну и географску 

средину  
-разуме појам регије 

-  разликује  обновљиве и 

необновљиве природне ресурсе 
објашњава географске чињенице -

објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, 
графиком, табелом и схемом 

-приказује понуђене географске 

податке:на немој карти, 
картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, 

знацима...), графиком, табелом и 
схемом 

објашњава географске чињенице - 

објекте, појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама (литосфери, 

атмосфери, хидросфери, биосфери) 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери 

одређује  и   уочава и именује регије на 

карти света, Европе и Србије  
-  објашњава појам производње  

-   разликује привредне делатности и 

привредне гране по секторима 
доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, 
појава, процеса и односа на основу 

анализе географске карте 

објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља 

 

Показује изузетну самосталност уз изузетно висок 

степен активности и ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  

-  објашњава начине заштите и рационалног 

коришћења природних ресурса 
-  објашњава утицај  природних и друштвених 

фактора на развој и размештај привреде и 

привредних делатности 
-  разуме да је индустријализација узрок 

загађивања ваздуха, површинских и подземних 

вода и земљишта 
-  објашњава  позитивне и негативне последице 

човековог деловања на животну средину 

објашњава физичко-географске законитости у 
географском омотачу (климатску и биогеографску 

зоналност) и наводи мере за његову заштиту, 

обнову и унапређивање 
 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

наводи и описује начине представљања 
Земљине површине (глоб и географска 

карта) 

 препознаје и чита географске и допунске 
елементе карте 

дефинише појам државе, њене елементе 

 
Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ  наставнка  
- именује континенте на Земљи 

- препознаје: положај, границе континента 

на карти света, рељефне и климатске 
целине, живи свет, реке и језера, именује 

народе, најважније привредне делатности  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Показује делимични степен 
активности и ангажовања 

Ученику довољној мери именује и  

Наводи настанак првих држава, 
дефинише географски положај државе 

математички , физичко географски , 

економски саобрћајно географски   
одређује стране света у простору и на 

географској карти 

-одређује положај места и тачака на 
географској карти  

- препознаје иобјашњава географске 

чињенице -објекте, појаве, процесе и 
односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 
разуме појам регије 

приказује понуђене географске 

податке:на немој карти, 
картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, 

знацима...), графиком, табелом и 
схемом 

 

Показује делимични степен 
активности и ангажовања 

Ученику довољној мери именује и  

-  зна порекло назива Европе, 
наводи  величину Европе и њено 

простирање 

-  уме на географској карти света да 
одреди географски положај Европе 

Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 

-Ученик  у великој мери одређује  и 

-  именује међународне организације у 
свету ( ЕУ, УНИЦЕФ, УН, НАТО, 

УНЕСКО, Црвени крст)   

-уме да издвоји географске регије 
Наводи  и објањшњва облике владине 

облике монархија и република   

наводи примере нарушавања 
територијалног интегритета државе  из 

света, и   код нас  пример Косова и 

Метохије. 
 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  

- разуме и објашњава  зашто је 

географски положај Европе веома 
повољан 

-да  на географској карти Европе  уочи 

облике разуђености њених 
обала,   именује их (већа полуострва, 

острва, мора, заливи, мореузи) и 

приказује их на немој карти 
- уочава и наводи  на географској карти 

Европе најкрупније облике рељефа и 

именује их (веначне и громадне 
планине, висоравни, простране низије) 

- показује на географској карти велике 

европске реке, пловне системе и језера и 
приказује их на немој карти 

Показује изузетну самосталност уз изузетно висок 
степен активности и ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  

разумеодносе привреде и географског простора., 
наводи примере из локалне средине  

објашњава  услове природне средине (географски 

положај, постојање привредних ресурса, итд.) и 
друштвено-историјске и савремене 

узроке  (политичке  и економске)  

уме да повезује географска знања са знањима из 
других наставних предмета 

-уме да самостално, у пару или у групи прикупља, 

обрађује, анализира и презентује географске 
информације 

 

Показује изузетну самосталност уз изузетно висок 
степен активности и ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  

 објашњава географске везе (просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Европи и уме да издвоји географске 

регије 
- објашњава географски распоред биљних и 

животињских врста европског континента, њихову 

хоризонталну и вертикалну распрострањеност 
(арктичку пустињу, тундру, степу, четинарску и 

листопадну шуму) и њихов значај 

- објашњава природно и механичко кретање 
становништва Европе и узроке 

- описује међусобну повезаност и односе држава и 

регија Европе 
-објашњава и доноси  закључке о  утицауј 
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-  уме на географској карти света да 

одреди водене и копнене границе 
европског континента 

-наводи најкрупније облике 

разуђености обала Европе 
-наводи  најкрупније облике рељефа 

Европе 

-именује хидрографске облике на 
карти и приказује их на немој карти 

-  наводи  основне појмове о 

становништву Европе- 
 наводи велике групе народа у Европи 

и може да разврста народе Европе по 

тим групама 
-именује основне регије Европе 

објашњава географске чињенице - 

објекте, појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама (литосфери, 

атмосфери, хидросфери, биосфери) 

приказује понуђене географске 
податке:на немој карти, 

картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, 
знацима...), графиком, табелом и 

схемом 

-  разликује климатске типове и наводи 

примере утицаја појединих типова 
климе на живот и рад људи 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

природних и друштвених фактора на развој 

привреде и привредних делатности  и размечтај 
становништва Европе  

-уме да издвоји географске регије Европе 

-наводи мере за заштиту, обнову и 
унапређивање  географског простора Европе и 

њених регија 

-уме да повезује географска знања са знањима из 
других наставних предмета 

-уме да самостално, у пару или у групи прикупља, 

обрађује, анализира и презентује географске 
информације 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                        

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА РАЗРЕД: VI 

 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање 

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

феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и 

раду. 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ 

ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1. УВОД 
 

Физика као природна 

наука. Физика и 

 

Усваја да је физика 

основна наука о 

 

Схвата значај и улогу 

мерења у свакодневном 

 

Изводи једноставне 

огледе и показује 

Препоручени садржаји 

наставе оријентисане 

на исходе за 

шести разред 

У настави 

оријентисаној на 

достизање исхода 
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математика. Физика и 

техника. 

Физика и медицина. 

Методе истраживања 

у физици 

(посматрање, мерење, 

оглед...). 

Огледи који илуструју 

различите физичке 

појаве (из 

свакодневног 

живота). 

Демонстрациони 

огледи: 

– Како савити млаз 

воде? 

– Мехури од сапунице 

имају облик сфере, 

зашто? 

– Када настаје 

електрично 

пражњење? 

– Направи дугу. 

– Опишимо лик 

предмета у равном и 

сферном огледалу. 

Улога мерења у 

физици и у 

свакодневном животу 

(мерење времена, 

дужине, површине и 

запремине...). 

природи. 

Уочава повезаност 

физике и других 

сродних наука. 

животу. 

Ученик зна да постоје 

различите методе 

истраживања у физици: 

посматрање, 

експеримент, мерење... 

зашто је физика 

експериментална 

наука. 

доследно су приказани 

у форми која 

задовољава 

основне методске 

захтеве наставе 

Физике: 

– Поступност (од 

једноставног ка 

сложеном) при 

упознавању нових 

појмова и 

формулисању закона. 

– Очигледност при 

излагању наставних 

садржаја (уз сваку те- 

матску целину 

наведено је више 

демонстрационих 

огледа, а у недостатку 

наставних средстава 

могуће је користити и 

симулације). 

– Повезаност 

наставних садржаја 

са појавама у 

свакодневном животу. 

 

Програмски садржаји 

на основу исхода се 

могу реализовати: 

1. излагањем садржаја 

теме уз одговарајуће 

демонстрационе 

огледе; 

2. решавањем 

квалитативних и 

квантитативних 

проблема као 

и проблем-ситуација;1 

3. лабораторијским 

вежбама; 

4. коришћењем других 

начина рада који 

доприносе бољем 

разумевању садржајa 

теме (домаћи задаци, 

пројекти, допунска на- 

вреднују се 

oстварени ниво 

постигнућа и 

напредовање током 

процеса учења. 

Да би вредновање 

било објективно, 

потребно је да буде 

усклађено 

са принципима 

оцењивања 

(Правилник о 

оцењивању у основној 

школи). 

Наставник је дужан да 

континуирано прати 

рад сваког ученика 

кроз непрекидно 

проверавање његових 

усвојених знања, 

стечених на основу 

свих облика наставе: 

демонстрационих 

огледа, предавања, 

решавања 

квантитативних, 

квалитативних и 

графичких 

задатака, 

лабораторијских 

вежби, пројеката... 

У сваком разреду 

треба континуирано 

пратити и вредновати 

знања, вештине и 

 

2. КРЕТАЊЕ 
 

Кретање у 

свакодневном 

животу.  

Релативност кретања. 

Појмови и величине 

којима се описује 

кретање (путања, пут, 

време, брзина, правац 

Препознаје  врсту 

кретања према облику 

путање (праволинијско 

и криволинијско). 

Разликује равномерно 

и  неравномерно 

кретање (не мора да 

зна разлику између 

Зна да механичко 

кретање представља 

промену положаја неког 

тела у односу на 

референтно тело.  

Разликује путању тела 

од пређеног пута.  

Претвара изведене 

јединице за брзину у 

одговарајуће јединице 

СИ  система. Пример: 

претвара  km/h у m/s и 

обрнуто. 

Доноси релевантан 

закључак на основу 
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и смер кретања).  

Векторски карактер 

брзине. 

Подела кретања према 

облику путање и 

брзини тела.  

Зависност пређеног 

пута и брзине од 

времена код 

равномерног 

праволинијског 

кретања. 

Променљиво 

праволинијско 

кретање. Средња 

брзина. 

 

Демонстрациони 

огледи: 

– Кретање куглице по 

Галилејевом жљебу. 

– Кретање мехура 

ваздуха (или куглице) 

кроз вертикално 

постављену 

дугу провидну цев са 

течношћу. 

 

Лабораторијска 

вежбе 
 

1. Одређивање средње 

брзине променљивог 

кретања тела и сталне 

брзине равномерног 

кретања помоћу 

стаклене цеви са 

мехуром (или 

куглицом). 

тренутне и средње 

брзине, али треба да 

зна да је брзина стална 

код равномерног 

кретања). 

Препознаје величине 

које описују 

равномерно кретање 

(путања, пут, време, 

брзина, правац и смер 

кретања). 

Користи образац  v=s/t 

и може да израчуна 

једну величину ако су 

познате друге две. Није 

обавезно да зна 

претварање мерних 

јединица. 

Препознаје да је 

оснавна јединица за 

брзину (m/s), али да се 

користи и (km/h) 

Зна да је брзина пређени 

пут у јединици времена. 

Користи важније 

изведене јединице за 

брзину. 

Разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици 

(директну и обрнуту 

пропорционалност). 

Препознаје брзину као 

векторску величину (да 

је осим бројне 

вредности  одређена 

правцем и смером). 

Користи и интерпретира 

табеларни и графички 

приказ 

зависности  пређеног 

пута и брзине од 

времена. 

Приказује табеларно и 

графички  резултате 

посматрања или 

мерења. 

резултата мерења. 

Препознаје питање на 

које можемо да 

одговоримо 

посматрањем или 

експериментом. 

Решава сложеније 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке. 

 

става, додатни рад...); 

5. систематским 

праћењем рада сваког 

ученика. 

Да би се циљеви и 

задаци наставе Физике 

остварили у целини, 

неопходно је да 

ученици активно 

учествују у свим 

облицима 

наставног процеса. 

Имајући у виду да 

сваки од наведених 

облика 

наставе има своје 

специфичности у 

процесу остваривања, 

то су и 

методска упутства 

прилагођена овим 

специфичностима. 

Методска упутства за 

предавања 
Како уз сваку 

тематску целину иду 

демонстрациони 

огледи, 

ученици ће спонтано 

пратити ток 

посматране појаве, а 

на наставнику је да 

наведе ученика да 

својим речима, на 

основу сопственог 

расуђивања, опише 

појаву коју посматра. 

После тога, наставник, 

користећи прецизни 

језик физике, 

дефинише нове 

појмове (величине) и 

речима формулише 

закон појаве. Када се 

прође кроз све 

етапе у излагању 

садржаја теме (оглед, 

ставове ученика 

помоћу усменог 

испитивања, 

кратких писмених 

провера, тестова на 

крају већих целина, 

контролних вежби и 

провером 

експерименталних 

вештина. Наставник 

треба да омогући 

ученицима да искажу 

сопствена 

размишљања о неким 

физичким појавама и 

да то адекватно 

вреднује. 

На почетку школске 

године, потребно је 

спровести иницијални 

тест. Овај тест је 

инструмент провере 

предзнања и 

потенцијала 

ученика. На крају 

школске године, 

такође, треба 

спровести часове 

систематизације 

градива и проверити 

ниво постигнућа 

ученика. 

 

3. СИЛА 
Препознаје 

гравитациону силу у 

Препознаје еластичну 

силу у системима у 

Доноси релевантан 

закључак на основу 
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Узајамно деловање 

два тела у 

непосредном 

додиру и последице 

таквог деловања: 

покретање, 

заустављање и 

промена брзине 

тела, 

деформација тела 

(истезање, сабијање, 

савијање), трење 

при кретању 

тела по 

хоризонталној 

подлози и отпор 

при кретању тела 

кроз воду 

и ваздух. 

Узајамно деловање 

два тела која нису у 

непосредном 

додиру (грави- 

тационо, 

електрично, 

магнетно).  

Сила као мера 

узајамног деловања 

два тела, правац и 

смер деловања.  

Векторски карактер 

силе. Слагање сила 

истог правца. 

Процена 

интензитета силе 

демонстрационим 

динамометром. 

Сила Земљине теже. 

једноставним 

ситуацијама. 

Уочава да је у одсуству 

отпора подлоге 

гравитациона сила 

узрок падања тела. 

Уочава да кад тело 

клизи по подлози на 

њега делује сила 

трења, која се 

супротставља кретању 

и да ће га зауставити 

кад на њега не делују 

друге силе. 

Зна да стални магнети 

имају два пола N и S и 

да тела могу бити 

позитивно или 

негативно 

наелектрисана. 

Прeпознаје када је 

узајамно деловање 

између два тела 

привлачно, односно 

одбојно и да је то 

деловање највеће у 

случају кад су магнети 

односно наелектрисана 

тела међусобно 

најближи. 

којима постоји 

еластична опруга. 

Препознаје њен правац 

и смер. Препознаје у 

задацима  постојање 

еластичне силе али и 

силе  која уравнотежава 

дејство еластичне силе. 

Зна да је гравитациона 

сила увек привлачна и 

да зависи од маса тела, 

зна да је сила теже 

гравитациона сила 

Одређује правац и смер 

еластичне силе код 

истегнуте односно 

сабијене опруге. 

Користи важније 

изведене јединице за 

силу. 

Користи префиксе мили 

и кило и претвара 

јединице. Пример: 

претвара kN у N и 

обрнуто. 

Разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици: 

(директну и обрнуту 

пропорционалност), зна 

да ће јача сила истећи 

резултата мерења 

(како истезање опруге 

зависи од силе). 

Препознаје питање на 

које можемо да 

одговоримо 

посматрањем или 

експериментом 

(електрична и 

магнетна сила). 

– демонстрира утицај 

трења и отпора 

средине на кретање 

тела и при- 

мењује добре и лоше 

стране ових појава у 

свакодневном животу. 

Користи префиксе 

микро, мега. 

Слаже силе истог 

правца које могу 

имати исти или 

супротан смер. 

Решава сложеније 

квалитативне и 

квантитативне 

задатке. 

 

учеников опис појаве, 

дефинисање појмова и 

формулисање закона), 

прелази се, ако је 

могуће, на 

презентовање закона у 

математичкој форми. 

Методска упутства за 

решавање рачунских 

задатака 
При решавању 

квантитативних 

(рачунских) задатака 

из физике, у задатку 

прво треба на прави 

начин сагледати 

физичке садржаје, па 

тек после тога прећи 

на математичко 

формулисање и 

израчунавање. Наиме, 

решавање задатака 

одвија се кроз три 

етапе: физичка 

анализа задатка, 

математичко 

израчунавање и диску- 

сија резултата. У првој 

етапи уочавају се 

физичке појаве на које 

се односи задатак, а 

затим се набрајају и 

речима исказују 

закони 

по којима се појаве 

одвијају. У другој 

етапи се, на основу 

математичке форме 

зaкона, израчунава 

вредност тражене 

величине. У 

трећој етапи тражи се 

физичко тумачење 

добијеног резултата. У 

циљу развијања 

природно-научне 

писмености наставник 
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Тежина тела као 

последица деловања 

силе Земљине теже. 

Демонстрациони 

огледи. 

– Истезање и 

сабијање еластичне 

опруге. 

 Трење при клизању 

и котр- 

љању.  

Слободно падање. 

– Привлачење и 

одбијање 

наелектрисаних 

тела. 

– Привлачење и 

одбијање магнета. 

опругу више а слабија 

мање. 

Препознаје векторску 

величину (да је сила 

одређена осим бројне 

вредности  правцем и 

смером). 

Користи и интерпретира 

табеларни и графички 

приказ зависности 

физичких величина 

(зависност дужине 

истезања опруге од 

силе). 

Приказује табеларно и 

графички резултате 

посматрања или 

мерења. 

треба да 

инстистира на 

систематском 

коришћењу јединица 

мере физичких 

величина SI 

(међународни систем 

јединица). 

Методска упутства за 

извођење 

лабораторијских 

вежби 
Лабораторијске вежбе 

чине саставни део 

редовне наставе и 

организују се на 

следећи начин: 

ученици сваког 

одељења деле се 

у две групе, тако да 

свака група има свој 

термин за 

лабoраторијску 

вежбу. Опрема за 

сваку лабораторијску 

вежбу умножена је у 

више 

комплета, тако да на 

једној вежби (радном 

месту) може да ради 

два до три ученика. 

Час експерименталних 

вежби састоји се из: 

уводног дела, мерења 

и записивања података 

добијених мерењи- 

ма, анализе и 

дискусије добијених 

резултата, извођења 

закључака. 

У уводном делу часа 

наставник: 

– обнавља делове 

градива који су 

обрађени на часовима 

предавања, а односе се 

на дату вежбу 

 

4. МЕРЕЊЕ 
 

Основне и 

изведене физичке 

величине и 

њихове јединице 

(префикси 

микро, мили, 

кило, мега). 

Међународни 

систем мера. 

Мерила и мерни 

инструменти 

(опсег и тачност).  

Користи уређаје за 

мерење  (метарску 

траку, мензуру, вагу, 

штоперицу, 

амперметар и 

волтметар). 

 Одређује вредност 

најмањег подељка на 

мерној скали и очита 

вредност измерене 

физичке величине као 

и  да запише измерену 

бројну вредност са 

одговарајућом 

Користи важније 

изведене јединице Si 

система и њихове 

ознаке (за површину, 

запремину). 

Зна да је литар исто што 

и дециметар кубни и да 

су то јединице  за 

запремину. 

 Претвара литре у метре 

кубне и обрнуто, тоне у 

килограме. 

Користи префиксе мили 

Претвара јединице 

изведених физичких 

величина у 

одговарајуће јединице 

СИ система (изведене 

јединице које садрже 

величине које нису 

изражене у декадном 

бројном систему-

време.) 

Израчунава грешку 

мерења, зна да се 

тачност мерања 

повећава са 
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Директно и 

индиректно 

мерење. 

Појам средње 

вредности мерене 

величине и 

грешке мерења 

при директним 

мерењима. 

 

Демонстрациони 

огледи. 

– Мерење дужине 

(метарска трака, 

лењир), запремине 

(мензура) и 

времена 

(часовник, 

хронометар). 

– Приказивање 

неких мерних 

инструмената 

(вага, термометри, 

електрични 

инструменти). 

 

Лабораторијске 

вежбе 
1. Мерење 

димензија тела 

лењиром са 

милиметарском 

поделом. 

2. Мерење 

запремине 

чврстих тела 

јединицом мере. 

Препознаје основна и 

најједноставнија 

мерила и инструменте 

за мерење неких 

основних физичких 

величина. Пример: 

ученик препознаје да је 

вага уређај за мерење 

масе, хронометар за 

мерење времена, 

термометар за мерење 

температуре.... 

Препознавање се 

састоји у томе да 

ученик бира одговоре 

из понуђеног скупа 

мерила и уређаја. 

Препознаје основне 

јединице за дужину, 

масу, запремину, 

температуру и време 

као и оне мерне 

јединице које се 

најчешће користе. 

Придржава се правила 

за исправно мерење, 

зна да вага мора бити у 

хоризонталном 

положају кад на њој 

нема терета и тегова, 

зна да електрични 

инструменти морају 

и кило и претвара 

јединице. Пример: зна 

да претвори километре 

у метре и обрнуто као и 

милиметре у метре и 

обрнуто. 

Зна када мерење 

понављамо више пута и 

када се у истим 

условима могу добити 

различити резултати.  

Реализује експеримент 

по упутству. 

смањењем вредности 

најмањег подеока на 

инструменту, зна да 

уколико поновљена 

мерења дају 

различите резултате, 

средња вредност тих 

резултата представља 

коначни резултат 

мерења. 

Доноси релевантан 

закључак на основу 

резултата мерења. 

Препознаје питање на 

које можемо да 

одговоримо 

посматрањем или 

експериментом. 

Решава сложеније 

квалитативне 

и  квантитативне 

задатке. 

 

 

(дефиниција величине 

која се 

одређује и метод који 

се користи да би се 

величина одредила), 

– обраћа пажњу на 

чињеницу да свако 

мерење прати 

одговарајућа грешка и 

указује на њене 

могуће изворе, 

– упознаје ученике с 

мерним 

инструментима и 

обучава их да 

пажљиво рукују 

лабораторијским 

инвентаром, 

– указује ученицима 

на мере 

предострожности, 

којих се морају 

придржавати ради 

сопствене сигурности. 

Док ученици врше 

мерења, наставник 

активно прати њихов 

рад, дискретно их 

надгледа и, кад 

затреба, објашњава им 

и помаже. При 

уношењу резултата 

мерења у ђачку 

свеску, процену 

грешке треба вршити 

само за директно 

мерене величине 

(дужину, 

време,...), а не и за 

величине које се 

посредно одређују 

(нпр. притисак чврстог 

тела). Процену грешке 

посредно одређене 

величине 

наставник може да 

изводи у оквиру 

додатне наставе. 
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неправилног 

облика помоћу 

мензуре. 

3. Мерење 

еластичне силе 

при истезању и 

сабијању опруге. 

4. Мерење силе 

трења при 

клизању или 

котрљању тела по 

равној подлози. 

бити на нули када нису 

укључени и зна под 

којим углом треба да 

гледа скалу. 

Зна да мери дужину, 

масу, запремину и 

време (користи лењир 

мерну траку, вагу, 

мензуру и штоперицу) 

приликом извођења 

лабораторијских 

вежби. 

Поседује мануелне 

способности потребне 

за рад у лабораторији. 

Придржава основних 

правила понашања у 

лабораторији. 

Методска упутства за 

друге облике рада 
При одабиру домаћих 

задатака наставник 

треба да води рачуна о 

нивоу сложености 

задатака, али и о 

њиховој мотивационој 

функцији. С обзиром 

да кроз израду 

домаћег задатка 

ученици про- 

веравају степен 

разумевања усвојеног 

садржаја, коректност 

урађеног домаћег 

задатка треба да буде 

проверена на 

наредном часу. 

Праћење рада 

ученика 
Наставник је дужан да 

континуирано прати 

рад сваког ученика 

кроз непрекидну 

контролу његових 

усвојених знања, 

стечених 

на основу свих облика 

наставе: 

демонстрационих 

огледа, предавања, 

решавања 

квантитативних и 

квалитативних 

задатака и 

лабораторијских 

вежби. Такође је у 

обавези да уредно 

води евиденцију 

о раду и напредовању 

сваког ученика. 

Оцењивање ученика 

само 

на основу резултата 

које је он постигао на 

писменим вежбама не- 

 

5. МАСА И 

ГУСТИНА 
 

Инертност тела. 

 Закон инерције (Први 

Њутнов закон 

механике). 

Маса тела на основу 

појма о инертности и 

о узајамном деловању 

тела. 

Маса и тежина као 

различити појмови. 

Мерење масе тела 

вагом. 

Густина тела. 

 Средња густина тела. 

 

Користи уређај за 

мерење масе–вагу и 

зна да запише 

измерену бројну 

вредност са 

одговарајућом мерном 

јединициом. 

Користи основне 

јединице за масу и 

густину као и оне које 

се најчешће користе. 

Придржава се 

основних правила 

 

Препознаје инертност 

као својство тела да се 

опире промени стања 

кретања или мировања.  

Уочава примере 

кретања по инерцији из 

свог окружења: аутобус 

кочи... 

Разуме и примењује 

појам густине, зна да је 

густина воде 1000 kg/m3. 

Користе важнније 

 

Претвара јединице 

изведених физичких 

величина у 

одговарајуће јединице 

СИ система (g/cm3, 

t/m3  у kg/m3) 

Доноси релевантан 

закључак на основу 

резултата мерења. 

Препознаје питање на 

које можемо да 

одговоримо 

посматрањем или 
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Одређивање густине 

чврстих тела. 

Одређивање густине 

течности мерењем 

њене масе и 

запремине. 

 

Демонстрациони 

огледи. 

 

– Илустровање 

инертности тела. 

– Судари двеју кугли 

 (а) исте величине, 

истог материјала, 

 (б) различите 

величине, истог 

материјала,  

(в) исте величине, 

рзличитог материјала. 

– Мерење масе вагом. 

– Течности 

различитих густина у 

истом суду ‒ „течни 

сендвич” 

– Суво грожђе у 

газираној води. 

– Мандарина са кором 

и без коре у води. 

 

Лабораторијске 

вежбе 
 

1. Одређивање 

густине чврстих тела 

правилног и 

неправилног облика. 

2. Одређивање 

густине течности 

мерењем њене масе и 

запремине. 

3. Калибрисање 

еластичне опруге и 

мерења, зна да вага 

мора бити у равнотежи 

када на њој нема 

терета и тегова. 

Мери масу помоћу 

дигиталне ваге а не 

мора да зна да користи 

теразије. 

 

 

 

изведене јединице Si 

система и зна њихове 

ознаке (за масу и 

густину). 

Разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици 

(директну и обрнуту 

пропорционалност). 

 

експериментом. 

Решава сложеније 

квалитативне 

и  квантитативне 

задатке. 

Демонстрира 

самостално мале 

огледе уз адекватно 

физичко објашњење.  

 

примерено је 

ученичком узрасту и 

физици као научној 

дисциплини. 

Неопходно је да 

наставник од ученика, 

који се први пут среће 

сa физиком, не тражи 

само формално знање 

већ да га подстиче 

на размишљање и 

логичко закључивање. 

Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да 

користи прецизну 

терминологију и 

развија 

способност да своје 

мисли јасно и течно 

формулише. 

Будући да је програм 

оријентисан на исходе, 

по садржају и 

обиму, прилагођен 

психофизичким 

могућностима ученика 

шестог 

разреда, сталним 

обнављањем 

најважнијих делова из 

целокупног 

градива постиже се да 

стечена знања, 

вештине и ставови 

буду трајнији и да 

ученик боље уочава 

повезаност разних 

области физике. 

Допунска настава и 

додатни рад 
Додатна настава из 

Физике организује се 

у шестом разреду 

са по једним часом 

недељно. Ова врста 

наставе обухвата нове 

садржаје, који се 
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мерење тежине тела 

динамометром. 

надовезују на програм 

редовне наставе, али 

се односе на 

сложеније физичке 

појаве или на појаве за 

које су ученици 

показали посебан 

интерес. 

Редослед тематских 

садржаја у додатној 

настави прати редо- 

след одговарајућих 

садржаја у редовној 

настави. Уколико у 

школи 

тренутно не постоје 

технички услови за 

остваривање неких 

тематских садржаја из 

додатне наставе, 

наставник бира оне 

садржаје 

који могу да се 

остваре. Поред 

понуђених садржаја, 

могу се реализовати и 

теме за које ученици 

покажу посебно 

интересовање. 

Допунска настава се 

такође организује са 

по једним часом 

недељно. Њу похађају 

ученици који у 

редовној настави нису 

били 

успешни. Циљ 

допунске наставе је да 

ученик, уз додатну 

помоћ 

наставника, стекне 

минимум основних 

знања из садржаја које 

предвиђа програм 

Физике у шестом 

разреду. 

Слободне активности 

ученика, који су 

6. ПРИТИСАК 
Притисак чврстих 

тела. 

Притисак у мирној 

течности.  

Хидростатички 

притисак. Спојени 

судови. 

Атмосферски 

притисак. 

Торичелијев оглед. 

Зависност 

атмосферског 

притиска од 

надморске висине.  

Барометри. 

Преношење спољњег 

притиска кроз 

течности и гасове у 

затвореним 

судовима.  

Паскалов закон и 

његова примена. 

Демонстрациони 

огледи. 

– Зависност притиска 

чврстих тела од 

величине додирне 

површине и 

од тежине тела. 

– Стаклена цев са 

покретним дном за 

демонстрацију 

хидростатичког 

притиска. 

– Преношење 

притиска кроз течност 

(стаклена цев с 

мембраном, Херонова 

боца, спојени судови). 

– Хидраулична преса 

Разуме принцип 

спојених судова ( зна 

да се течност пење до 

истог нивоа без обзира 

на облик суда. 

Примењује принцип на 

примерима нивоа воде 

у реци и речним 

каналима и може да 

предвиди који ће ниво 

достићи вода када буде 

у стању равнотеже. 

Препознаје уређаје за 

мерење притиска 

(барометар, 

манометар). 

Користи основне 

јединице за притисак, 

препознаје да је 

оснавна јединица 

Паскал али да се у 

свакодневном животу 

користи и милибар. 

 

Зна да хидростатички 

притисак зависи од 

висине стуба течности. 

Процењује у понуђеној 

ситацији на којој 

дубини ће бити већи 

или мањи притисак. 

Користи важније 

изведене јединице СИ 

система за притисак. 

Користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне 

јединице у другу ( kPa, 

MPa у  Pa). 

Разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици - 

како притисак зависи од 

силе и додирне 

површине. 

Способан да реши 

задатак и израчуна 

непознату величину. 

Разуме како се притисак 

преноси кроз течности. 

 

Зна шта је притисак 

чврстих тела и од чега 

зависи, зна да 

притисак  чврстих 

тела зависи од 

нормалне компоненте 

тежине тела и од 

додирне површине 

тела и подлоге. 

Закључује како се 

мења притисак кад се 

промени маса и 

величина додирне 

површине, на 

примеру три квадра 

идентичних маса 

одреди ко врши већи 

притисак. 

Разуме и примењује 

концепт притиска у 

течностима. 

Зна да је статички 

притисак у 

течностима сразмеран 

производу густине и 

дубине на којој се 

притисак тражи.  

Разликује преношење 

силе притиска кроз 

чврста тела и 

течности и 
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(нпр. два медицинска 

инјекциона шприца 

различитих 

попречних пресека 

спојена силиконским 

цревом). 

– Огледи који 

илуструју разлику 

притисака ваздуха 

(како се ваздух може 

„видети”, како свећа 

може да гори под 

водом ). 

– Огледи који 

илуструју деловање 

атмосферског 

притиска. 

 

Лабораторијска 

вежба 
1. Одређивање 

зависности 

хидростатичког 

притиска од дубине 

воде 

наводи примере 

примене 

(хидраулична преса, 

кочнице аутомобила, 

ходање по снегу...) 

Познаје примену 

хидростатичког 

притисака (принцип 

рада водовода, 

фонтане) 

 

посебно заинтересо- 

вани за физику и друге 

природне науке, могу 

се организовати кроз 

разне секције. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 
Проценат остварености 

30% до 49% 

ДОБАР 3 
Проценат остварености 

50% до 69% 

ВРЛО ДОБАР 4 
Проценат остварености 

70% до 85% 

ОДЛИЧАН 5 
Проценат остварености 

86% до 100% 

1. УВОД - зна шта је предмет 

проучавања физике  

- зна да наброји основне 

природне појаве 

 

- описује механичке, 

топлотне, светлосне 

звучне, електричне, 

магнетне појаве својим 

речима 

- наводи познате примере 

природних појава 

 

- уочава повезаност 

између природних појава  

- описује физичко поље и 

разликује гравитационо, 

магнетно и електрично 

деловање 

- схвата важност 

проучавања физичких 

појава 

 

- схвата важност активног 

стицања знања о 

природним појавама, 

извођења огледа, 

мерења,  систематизације 

и резултата мерења, 

анализирања 

- уочио је начин и сврху 

успостављања физичких 

закона 
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2. КРЕТАЊЕ 

- дефинише механичко 

кретање и све појмове и 

величине којима се 

описује 

- уочава различите врсте 

кретања око себе 

- разликује праволинијска 

од криволинијских и 

- разликује равномерна од 

променљивих кретања  

- означава правилно 

брзину, време и пређени 

пут помоћу ознака и  зна 

њихове мерне јединице 

- уочава важност избора 

референтног тела 

- правилно се служи 

ознакама и претвара 

мерне јединице km/h у 

m/s и обрнуто 

- разликује правац и смер 

кретања 

- дефинише равномерно 

правол. кретање и брзину 

- израчунава брзину, 

пређени пут и време 

помоћу образаца 

- разуме појам 

релативности кретања и 

мировања 

- израчунава релативну 

брзину кретања у 

различитим примерима ( 

сусретање и сустизање ) 

- израчунава средњу 

брзину кретања 

- упоређује брзине 

различитих тела 

- разликује средњу и 

тренутну брзину 

- тумачи и анализира 

задатке и добијена 

решења 

- решава рачунске и 

графичке задатке 

користећи основна, 

проширена и продубљена 

знања из ове области 

- дискутује о задацима и 

бира најбоље начине за 

решавање ослањајући се 

на стечена знања из 

математике 

- показује интересовања 

за додатне садржаје 

- прикупља и обрађује 

податке и сам саставља 

дијаграм или табелу, црта 

график којим представља 

зависност  v(t) и  s(t) 

 

3. СИЛА - зна да наброји врсте 

сила у природи 

- дефинише силу 

- дефинише тежину 

- зна чему служи 

динамометар 

- усваја мерну јединицу 

силе 

- усваја ознаке силе и 

тежине 

- својим речима описује 

деловање између тела у 

природи (тела у 

непосредном додиру и без 

непосредног додира) 

- претвара мерне јединице 

за силу 

- описије својим речима 

електрично и магнетно 

деловање 

- користи динамометар 

- објашњава све 

последице деловања силе 

и поткрепљује примерима 

из околине 

- одређује вредност 

најмањег подељка на 

скали динамометра 

- описује принцип рада 

динамометра 

- решава једноставније 

задатке 

- демонстрира различите 

врсте сила путем 

једноставних огледа 

- решава задатке и 

проблеме у вези са силом 

еластичности користећи 

при томе 

пропорционалност 

- тумачи резултате 

- прецизно објашњава 

разлику између силе 

Земљине теже и тежине 

тела 

4. МЕРЕЊЕ - усваја величине и 

јединице СИ 

- препознаје мерила и 

инструменте за мерење 

одређених физ. величина 

- врши мерења дужине, 

времена, масе; 

- претвара мерне јединице 

и користи префиксе уз 

помоћ наставника 

- самостално врши 

мерења 

- табеларно приказује 

податке 

- схвата значај 

- самостално прикупља 

податке, сређује их 

табеларно и израчунава 

апсолутну и релативну 

грешку, дискутује и зна 
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- врши мерења уз помоћ 

наставника 

- разликује правилне од 

неправилних 

геометријских облика 

- зна да израчуна средњу 

вредност 

- зна да одреди опсег и 

вредност најмањег 

подељка на скали 

прецизности мерења 

- одређује површину и 

запремину мерењем а 

затим израчунавањем 

 

начин да увећа тачност 

мерења 

- решава сложеније 

задатке 

користећи  способност 

логичког повезивања 

5. МАСА И ГУСТИНА - дефинише појам 

инерције 

- интерпретира Први 

Њутнов закон уз помоћ 

наставника 

- зна мерне јединице за 

масу густину и усваја 

ознаке масе и тежине 

- зна да напише образац 

за израчунавање тежине и 

густине и све то уз помоћ 

наставника 

 

- уме да измери масу тела 

уз помоћ наставника 

- зна Први Њутнов закон 

и појам инерције 

- дефинише густину 

- уме да израчуна масу 

или тежину помоћу 

обрасца 

- уме да 

израчуна  густину, масу 

или запремину тела 

помоћу обрасца 

- зна шта је ареометар 

- разликује масу од 

тежине 

- зна појам хомогености 

- користи ареометар 

- уме да самостално 

спроведе поступак 

мерења и одређивања 

густине чврстих тела и 

течности 

 

- у потпуности 

самосталан, примењује 

знања, вешт при 

руковању мерним 

инструментима, показује 

висок степен ангажовања 

и показује интересовања 

за додатне и продубљене 

садржаје 

 

6. ПРИТИСАК - дефинише притисак 

- усваја мерну јединицу 

притиска 

- дефинише 

хидростатички притисак 

- дефинише Паскалов 

закон и све то уз помоћ 

наставника 

- уочава зависност 

притиска од силе и 

површине 

- израчунава притисак 

чврстих тела као и 

хидростатички притисак 

помоћу образаца 

- објашњава зависност 

притиска од поршине и 

силе  

- зна принцип рада 

спојених судова 

- зна чиме меримо 

притисак 

- описује Торичелијев 

оглед 

- решава мало сложеније 

задатке 

- разуме закон спојених 

судова 

- разуме принцип рада и 

примену хидрауличне 

машине, пресе, кочница 

- објашњава примену 

закона спојених судова 

- повезује стечена знања и 

примењује при решавању 

сложених задатака 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Математика РАЗРЕД: Шести 
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ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици,  способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких 

појмова. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ (24; 9 + 15) 
Скуп целих бројева (Z). 
Супротан број. 
Апсолутна вредност целог броја. 
Приказ целих бројева на бројевној 

правој. 
Упоређивање целих бројева 
Основне рачунске операције у 

скупу Z и њихова својства. 
Изрази са целим бројевима   

Ученик ће бити у стању да: 
Чита и пише различите целе 

бројеве. 
Упоређује два цела броја. 
Представља цео број на бројевној 

правој. Користи целе 

бројеве                               и  једноста

вне изразе са њима помажући 

се  визуелном представом Одређује 

супротан број и апсолутну вредност 

целог броја,  израчунава  вредност 

једноставног израза са целим 

бројевима, са више рачунских 

операција различитог приоритета, 

укључујући и ослобађање од 

заграда 
Користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама 

Одређује вредност сложенијег 

бројевног израза. 
Решава проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз с 

целим бројевима. 
Разуме приказ температуре у 

временској прогнози, разлике у 

временским зонама, линије времена 

у представљању историјских 

догађаја, ранг-листе, финансијска 

стања. 
Користи знање целих бројева за 

даље изучавање скупова бројева 

У остваривању програмских садржаја 

полази се од  проширивања  скупа 

N0,  допуњавањем негативним целим 

бројевима, у скуп Z. Поређење целих 

бројева ослања се на њихово 

представљање тачкама на бројевној 

правој. Потребно је указати на 

геометријско тумачење апсолутне 

вредности целог броја( као одстојање 

тачке од нуле, истичући да цео број и 

њему супротан имају једнаке апсолутне 

вредности). Сабирање у скупу Z 

интерпретира се као надовезивање 

усмерених дужи. Формализација 

дефиниције сабирања се уводи тек када 

ученици потпуно савладају сабирање 

целих бројева, како би се избегла 

опасност од тога да ученици знају да 

искажу дефиницију, а не знају да је 

примене.Особине сабирања у скупу Z 

приказати кроз конкретне примере. 

Одузимање у скупу Z дефинисати као 

сабирање са супротним бројем.При 

увођењу множења у скупу Z први корак 

је интуитиван, прво долазе конкретни 

примери па се после њих дају опште 

формулације. На крају теме дати 

преглед основних својстава операција у 

скупу Z,( комутативност сабирања и 

множења, асоцијативност сабирања и 

множења и дистрибутивност множења 

у односу на сабирање)користећи 

променљиве a,b,c , а не оне којима се 

истиче знак целог броја. 

Праћење и процењивање степена 

остварености исхода започети 

иницијалном проценом нивоа на 

коме се ученик налази. 
Вредновање постигнућа ће 

се  вршити у свим фазама наставе 

током читаве школске године уз 

:разне форме усменог проверавања 

(усмени одговори ученика, 

активност ученика на часу – 

решавање задатака, интеракција 

наставник – ученик, ученик – 

ученик),домаћих задатака и израде 

модела, петоминутних 

проверавања, контролне вежбе, 

школског писменог задатка 
Код праћења постигнућа неопходно 

је константно радити на: степену 

напредовања ученика, текућем 

праћењу рада и понашања ученика 

на часу и ван њега, рада ученика у 

допунском раду, у додатном раду, у 

слободним активностима, 

уредности ученикових радова, 

прикупљању података о 

интересовањима ученика, условима 

у којима ученик живи и ради  
Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике 

треба оспособљавати и охрабривати 



 

497 | с т р а н а  

 

 да процењују сопствени напредак у 

остваривању  исхода предмета. 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

(50; 18+32) 

Први део 
Скуп рационалних  бројева (Q). 
Супротан број. 
Апсолутна вредност рационалног 

броја. 
Приказ рационалних  бројева на 

бројевној правој. 
Упоређивање рационалних бројева 

бројева 
Основне рачунске операције у 

скупу Q и њихова својства. 
Изрази са рационалним бројевима   
Једначине и неједначине: 

ax+b=c, ax+b>c, ax+b<c , ax+b c, 

ax+b c, (a,b,c Q, )  
Други део  
Координатни систем. 
Приказ података у координатном 

систему. 
Приказ зависности међу 

величинама. 
Размере, пропорције и проценти. 
Директна пропорционалност. 
Обрнута пропорционалност.  
 

Ученик ће бити у стању да: 
Чита, записује, упоређује и 

представља на бројевној правој 

рационалне бројеве записане у 

облику разломка или у децималном 

запису, помажући се сликом кад је 

то потребно, Преведи децимални 

запис рационалног  броја у 

разломак и 

обрнуто.Извршава  једну основну 

рачунску операцију са бројевима 

истог записа,  помажући се сликом 

кад је то потребно (у случају 

сабирања и одузимања рационалних 

бројева  само са истим имениоцем ); 

рачуна, на пример 1/5 од n , где је n 

природан број.Решава линеарне 

једначине у којима се непозната 

појављује само у једном члану 
Одређује задати проценат неке 

величине.Тумачи податке приказане 

табелом и графички. Одређује 

супротан број, реципрочну вредност 

и апсолутну вредност 

рационалног  броја; 

израчунава  вредност једноставног 

израза са више рачунских операција 

различитог приоритета, укључујући 

и ослобађање од заграда, са 

бројевима истог записа 
Користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама 
Користи једначине  и неједначине у 

једноставним текстуалним задацима 
Примењује процентни рачун у 

У остваривању програмских 

садржаја полази се 

од  проширивања  скупа 

Z,  допуњавањем негативним 

рационалним бројевима, у скуп 

Q. Дељење у скупу Q 

осмишљава се као множење 

реципрочним бројем. На крају се 

систематизују основна својства 

операција у скупу Q. Решавање 

ллинеарних једначина и 

неједначина обрадити после 

увођења скупа Q, изводљивости 

решавања без 

ограничења.Научени поступци 

се утврђују кроз решавање 

текстуалних проблема и 

састављањем и решавањем 

одговарајућих једначина и 

неједначина. 
Увести појам координатног 

система( апсциса, оордината, 

јединична дуж, квадрант), појам 

координата тачака као уређеног 

пара који одређује положај тачке у 

координатном систему. У овом делу 

постоји могућност понављања 

појмова  раније стечених знања о 

осно и централно симетричним 

тачкама и објектима у односу на 

координатни почетак и координатне 

осе, као и транслације тачака за 

дати вектор.Средиште дужи 

повезати са аритметичком средином 

Вредновање постигнућа ће 

се  вршити у свим фазама 

наставе током читаве школске 

године током сваког часа  уз 

:разне форме усменог 

проверавања (усмени одговори 

ученика, активност ученика на 

часу , решавање задатака, 

интеракција наставник – ученик, 

ученик – ученик, рад у групи, 

рад на пројектном 

задатку),домаћих задатака и 

израде модела, петоминутних 

проверавања, школског 

писменог задатка, 

годишњег  теста знања 
 Код праћења постигнућа 

неопходно је константно радити 

на:степену напредовања ученика 
текућем праћењу рада и понашања 

ученика на часу и ван њега, 
Праћењу рада ученика у допунском 

раду, додатном раду i  слободним 

активностима, Праћењу уредности 

ученикових радова, прикупљању 

података о интересовањима 

ученика, условима у којима ученик 

живи и ради. Свака активност је 

добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета. 
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једноставним реалним 

ситуацијама (на пример, промена 

цене неког производа за дати 

проценат) 
 Приказује податке и зависност 

између две величине у 

координатном систему тачкастим, 

стубичастим и линијским 

дијаграмом. Одређује вредност 

сложенијег бројевног израза 
Користи бројеве и бројевне изразе у 

проблемским ситуацијама 
Саставља и решава једначине и 

неједначине  
Користи једначине, неједначине 

решавајући и сложеније текстуалне 

задатке 
Примењује процентни рачун у 

сложеним ситуацијама. 
Разуме временску прогнозу и стање 

на банковном рачуну. 
Решава задатке из физике у којима 

се појављују пропорционалне 

величине, одређује стварне 

удаљености на географским 

картама и плановима градова, у 

свакодневним ситуацијама ( у 

куповини, кулинарству 

итд.)примењује знање о процентима 

и односима величина 

из петог разреда па проширити 

знање приказивањем података о 

зависним величинама табелама, 

тачкастим, линијским, стубичатим 

дијаграмима.Ученике оспособити за 

елементарно коришћење неког од 

бесплатних динамичких софтвера за 

приказивање објеката у 

координатном систему и за цртање 

дијаграма.  Поновити размеру из 

петог разреда па увести појам 

пропорције и коефицијента 

пропорционалности уз повезивање 

са Физиком, Географијом, 

Биологијом и Информатиком у 

смислу израчунавања непознатог 

члана пропорције. Појам обрнуте и 

директне пропорционалности 

увести кроз практичне примере где 

се може само провући појам 

графика функције. 

ТРОУГАО(24; 9 + 15) 

Први део 
Појам троугла. 

Обим троугла. 

Једнакокраки и 

једнакостранични троуглови. 

Висина троугла. 

Ученик ће бити у стању да: 
Влада појмом троугла, ( уочава 

њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор, разликује 

основне врсте троуглова, зна 

основне елементе троугла ) 
Класификује троуглове на основу 

У остваривању програмских 

садржаја наставити прелаз са нивоа 

визуелизације на ниво анализирања 

и апстракције са првим корацима 

према дедукцији који је започет у 

петом разреду.Инсистирати на 

правилним формулацијама, 

закључивању и коришћењу 

Вредновање постигнућа ће 

се  вршити у свим фазама 

наставе током читаве школске 

године током сваког часа  уз 

:разне форме усменог 

проверавања (усмени одговори 

ученика, активност ученика на 

часу , решавање задатака, 
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Углови троугла. 

Збир углова троугла. 

Врсте троуглова према угловима. 

Однос између страница и углова 

троугла. 

Неједнакост троугла. 

Конструкције неких углова(60о, 

120о,30о, 45о,75о,135о) 

Други део 
Основне конструкције 

троуглова. 

Појам подударности и ставови 

подударности. 

Централна симетрија и 

подударност. 

Осн асиметрија и подударност. 
Центар описане и уписане 

кружнице троугла. 

њихових својстава. 
Интуитивно схвата појам 

подударних фигура (кретањем до 

поклапања) Одређује  однос углова 

и страница у троуглу 
Уочава  осносиметричне и 

централно симетричне  фигуре, 

одређује  осу и 

центар  симетрије; користи 

подударност и везује је са 

карактеристичним својствима 

Конструише троугао на основу 

датих елемената. 

Одређује центар описане и 

уписане кружнице троугла. 
Уочава одговарајуће елементе 

подударних троуглова Користи 

основна својства троугла уме да их 

конструише. 
Примењује својства троугла у 

проблемским задацима. 
Знања ио троуглу користи за даље 

учење геометрије и још неких 

математичких области. 
Сналази се  на мапама, проналази 

најкраћи пут, процењује удаљеност 

у свакодневном животу. 
Примењује  подударност троуглова, 

повезујући тако разна својства 

геометријских објеката  

логичких везника( и, или, 

ако..онда). Појам троугла повезати 

са појмом затворен еизломљене 

линије, а обим са збиром 

дужи.Повезати углове н 

атрансверзали са збиром 

унутрашњих углова троугла. 

Стицати навике систематског и 

прецизног обележавања страница, 

углова и темена 

троугла.једнакокраке и 

једнакостраничн етроуглове 

повезати са осном симетријом. 

Инсистирати на прихватању односа 

страница и углова троугла и 

неједнакости троугла. Увести 

висину користећи знање петог 

разреда о конструкцији нормале из 

тачке на праву.Објаснити најпре 

конструкцију углова од 60о и 90о а 

затим остале наведене углове 

користећи конструктивно сабирање 

и одузимање углова. Јасно истаћи 

да је у конструкцијама дозвољена 

само употреб алењира и 

шестара.обрадити само основне 

конструкције троуглова. Појам 

подударности ослонити на визуелну 

перцепцијуи геометријску 

интуицију, затим захтевати примену 

ставова само у најједноставнијим 

случајевима и на крају треба 

извести особине централне и осне 

симетрије. Доказати најважнија 

тврђења о симетрали дужи и углаи 

из њих извести закључке о центру 

описане и уписан. 

интеракција наставник – ученик, 

ученик – ученик, рад у групи, 

рад на пројектном 

задатку),домаћих задатака и 

израде модела, петоминутних 

проверавања, школског 

писменог задатка, 

годишњег  теста знања 
 Код праћења постигнућа 

неопходно је константно радити 

на:степену напредовања ученика 
текућем праћењу рада и понашања 

ученика на часу и ван њега, 
Праћењу рада ученика у допунском 

раду, додатном раду i  слободним 

активностима, Праћењу уредности 

ученикових радова, прикупљању 

података о интересовањима 

ученика, условима у којима ученик 

живи и ради. Свака активност је 

добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета. 

ЧЕТВОРОУГАО  (22, 8 + 14) 

Четвороугао. 

Ученик ће бити у стању да: 
Влада појмом четвороугао, 

У овој области треба обрадити 

дефиниције и основна својства 

Праћење рада и напредовања се 

обавља континуирано и 



 

500 | с т р а н а  

 

Углови четвороугла. 

Паралелограм. 

Особине паралелограма. 

Услови да четвороугао буде 

паралелограм. 

Ромб, правоугаоник и квадрат. 

Конструкција паралелограма. 

Сабирање и одузимање вектора. 

Множење вектора бројем. 

Трапез. 

Особине трапеза. 

Средња линија троугла и 

трапеза. 

Конструкција трапеза. 
Делтоид. 

квадрат, правоугаоник, 

паралелограм, ромб, трапез, 

делтоид ( уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама и уме да 

их нацрта користећи прибор) 

Класификује четвороуглове на 

основу њихових својстава. 

Одређује збир углова у 

четвороуглу. 

Конструише паралелограм и 

трапез на основу датих 

елемената. 

Примењује својства 

четвороуглов ау једноставним 

проблемским ситуацијама. 

Сабира и одузима векторе.  
Примењује својства централне и 

осне симетрије у једноставнијим 

задацима Користи основна својства 

четвороугла, (квадрат, 

правоугаоник, паралелограм, ромб, 

трапез) уме да их конструише. 
Користи сабирање и одузимање 

вектора у реалним ситуацијама. 
Користи основна својства делтоида. 
Користи знање у свакодневном 

животу, н апример за уређење стана 

, израду декоративних предмета, 

рачуна колико је ограде потребно за 

ограђивање парцеле четвороугаоне 

површине. 

четвороуглова:паралелограма,    

квадрата, правоугаоника, 

ромба,трапеза и делтоида и 

истаћи логичку повезаност ових 

фигура. 

Паралелограму посветити 

највише пажње.Извести 

једноставније конструкције 

четвороуглова и том приликом 

обновити особине четвороугла 

који се конструише. Обновити 

појам вектора, увести појам 

супротног вектора и множења 

вектора бројем. Објаснити 

поступак сабирања и одузимања 

вектора.Трапез дефинисати као 

четвороугао са тачно једним 

паром наспрамних паралелних 

страница. Код извођења 

конструкције трапеза 

конструкције свести на оне које 

су ученицима већ 

познате.Средњу линију троугла 

и трапеза увести помоћу вектора. 

Увести само појам и особине 

делтоида. 

систематски. При томе се користе 

разноврсне методе и облици, 

односно технике као што су: разне 

форме усменог испитивања, домаћи 

задаци, петоминутна проверавања, 

контролна вежба, праћење рада и 

понашања на часу, уредности 

радова, праћење рада у допунском и 

додатном раду, интересовање 

ученика, услова у којима ученик 

ради 
Прате се и резултати 

самовредновања. 
Ученику се  континуирано и на 

примерен начин указује на ниво 

његовог постигнућа тако што му 

се даје прилагођена, довољно 

јасна и подстицајна повратна 

информација. 

Ученику се пружа помоћ у 

превазилажењу потешкоћа у 

савладавању садржаја. 

 

ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА  (16;6 + 10) 

Појам површине  фигуре, 

површина правоугаоника и 

квадрата. 

Ученик ће бити у стању да: 
Влада појмом четвороугао, квадрат, 

правоугаоник, паралелограм, ромб, 

трапез, делтоид, разликује основне 

врсте троуглова, зна основне 

елементе троугла и уме да израчуна 

Обновити јединице које се 

користе за мерење површине. 

Једначење површина 

геометријских фигура осмислити 

на класичан начин помоћу 

разложиве једнакости. 

Вредновање постигнућа ће 

се  вршити у свим фазама 

наставе током читаве школске 

године током сваког часа  уз 

:разне форме усменог 

проверавања (усмени одговори 
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Једнакост површина подударних 

фигура. 

Површина паралелограма, 

троугла, трапеза. 
Површина четвороугла са 

нормалним дијагоналама. 

обим и површину троугла, квадрата, 

правоугаоника, паралелограма, 

ромба и трапеза  на основу 

елемената који непосредно 

фигуришу у задатку. 
Користи одговарајуће јединице за 

мерење дужине, површине 
Претвара веће јединице дужине у 

мање. 
При мерењу бира одговарајућу 

мерну јединицу; заокругљује 

величине исказане датом мером, 
Пореди величине које су изражене 

различитим мерним јединицама за 

дужину и масу. 
Рачуна површину троугла и 

четвороугла користећи обрасце и 

разложиву једнакост. 
Дату величину 

исказује  приближном вредношћу, 
Користи основна својства троугла, 

четвороугла, паралелограма и 

трапеза, рачуна њихове обиме и 

површине на основу елемената који 

нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их 

конструише 
По потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима 
Процењује  и заокругљује  дате 

податке и рачуна са таквим 

приближним вредностима; 

изражава оцену грешке. 
У свакодневном животу рачуна 

површину кућа, станова, башта, 

делова намештаја, процењује 

колико треб аплочица за 

прикривање пода или зида. 

Допуњавањем и разлагањем 

правоугаоника извести формуле 

за површину паралелограма, 

троугла и трапеза. Обрадити 

израчунавање површине 

четвороугла са нормалним 

дијагоналама( квадрат, ромб, 

делтоид), а површину 

произвољног четвороугла 

разлагањем на познате 

геометријске фигуре.  

Укључити практичне примене 

рачунања површина реалних 

објеката и ситуације у којима се 

рачуна површина фигура задатих 

у координатном систему. 

ученика, активност ученика на 

часу , решавање задатака, 

интеракција наставник – ученик, 

ученик – ученик, рад у групи, 

рад на пројектном 

задатку),домаћих задатака и 

израде модела, петоминутних 

проверавања, школског 

писменог задатка, 

годишњег  теста знања 

 Код праћења постигнућа 

неопходно је константно радити 

на:степену напредовања ученика 

текућем праћењу рада и 

понашања ученика на часу и ван 

њега, Праћењу рада ученика у 

допунском раду, додатном раду 

i  слободним активностима, 

Праћењу уредности ученикових 

радова, прикупљању података о 

интересовањима ученика, 

условима у којима ученик живи 

и ради. Свака активност је добра 

прилика за процену напредовања 

и давање повратне информације, 

а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују 

сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета. 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И Ученик ће бити у стању да: У остваривању програмских Провера знања ученика и процена 
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АНАЛИЗА 

(8; 4 + 4)   

 

Влада појмовима у смислу 

њиховог разликовања на класи 

одговарајућих примера и 

распознаје и користи термине и 

ознаке. Уз помоћ интерпретација 

(слика) способан за основно 

оперисање. Влада појмовима 

тако што је оспособљен да сам 

издваја одговарајуће примере и 

има виши степен рачунске 

увежбаности. Потпуно влада 

појмовима, оперише са њима по 

прихваћеним правилима која уме 

да исказује симболички.разуме 

хијерархију која успоставља 

односе међу појмовима по 

степену њихове апстрактности, 

уме да закључује на основу 

претпоставки које су формално 

исказане и достиже висок степен 

аутоматског извођења операција 

садржаја реализовати 4 писмена 

задатка ( у трајању од по једног 

часа), са исправкама, 8 часова. 

На писменим задацима, 

ученици показују ниво знања и 

савладаности програмских 

садржаја из одређених наставних 

тема и ниво оспособљености за 

примену научених појмова и 

математичких чињеница у 

решавању задатака. 

Ученици показују у којој су мери 

оспособљени за 

самостално решавање задатака и 

за самоконтролу, какве су навике 

стекли у погледу 

упорности,уредности и 

прецизности у раду 

 

нивоа усвојености наставних 

садржаја одређених тема путем 

четири  писмена  задатка  и 

увежбавање истих знања путем 

четири часа анализе и исправке 

писменог задатка где ученици 

анализирају, упоређују, разликује, 

критички суде, износе лични став и 

оспособљавају се да процењују и 

самопроцењују 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (8.разред) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
(24; 9+15) 
 

Уме да наведе елементе 

скупа природних и целих 

бројева 
Научио је да запише и 

прочита целе бројеве. 
Научио је да упоређује два 

цела броја и да представља 

цео број на бројевној правој 
Уме да 

сабере,одузме,поможи и 

подели   два цела броја 
Уме да користи целе бројеве 

и решава једноставније 

Зна да одреди супротан 

број и апсолутну 

вредност целог броја.  

Уме да израчунава 

вредност једноставног 

израза са целим 

бројевима у коме се јавља 

више рачунских 

операција различитог 

приоритета, уме да се 

ослободи заграда. 
Примењује бројеве и 

Уме да одреди вредност 

сложенијег бројевног 

израза 

Користи особине 

комутативности, 

асоцијативности, 

неутралног елемента и 

особину 

дистрибутивности  и  при

мењује их на целе бројеве 

Користи целе бројеве и 

изразе са њима у 

Зна да решава текстуалне 

задатке са сложенијим 

једначинама и 

неједначинама 
Решава проблем из 

свакодневног живота 

користећи бројевни израз с 

целим бројевима у којима се 

појављује више заграда, при 

чему тачно зна када ће се 

ослободити које заграде 
Користи знање целих 
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изразе са њима помажући се 

визуелном представом 
Одређује непосредног 

претходника и следбеника 

датог целог броја 
 
  

бројевне изразе у 

једноставним реалним 

ситуацијама 
 

проблемским ситуацијама 
Одређује вредност 

сложенијег бројевног 

израза. 
Разуме приказ температуре 

у временској прогнози, 

разлике у временским 

зонама, линије времена у 

представљању историјских 

догађаја, ранг-листе, 

финансијска стања. 

бројева за даље изучавање 

скупова бројева 
 

 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

(50; 18+32) 
 

Научио је да запише, 

прочита упоређује 

бројеве истог записа и 

представља на бројевној 

правој рационалне 

бројеве записане у облику 

разломка или у 

децималном запису, 

помажући се сликом кад 

је то потребно 

Уме да прошири и скрати 

рационалан број 

Уме да преводи 

децимални запис 

рационалног броја у 

разломак и обрнуто 

Уме да изврши једну 

основну рачунску 

операцију са бројевима 

истог записа,  помажући 

се сликом кад је то 

потребно (у случају 

сабирања и одузимања 

рационалних 

бројева  само са истим 

Уме да одреди супротан 

број, реципрочну вредност и 

апсолутну вредност 

рационалног  броја 
Уме да упореди два 

рационална броја са 

различитим имениоцима тј. 

Бројиоцима 
Уме да сабира и одузима 

два рационална броја са 

различитим имениоцима 
Зна да израчуна вредност 

једноставног израза са више 

рачунских операција 

различитог приоритета, 

укључујући и ослобађање 

од заграда, са бројевима 

истог записа 
Користи бројеве и бројевне 

изразе у једноставним 

реалним ситуацијама 
Уме да нацрта координатни 

систем и у њему одреди 

положај задате тачке и 

нацрта задату тачку 
Зна да решава једначине и 

неједначине 
Зна да чита и надаље 

Уме да одреди вредност 

сложенијег бројевног израза 
Користи особине 

комутативности, 

асоцијативности, 

неутралног елемента и 

особину 

дистрибутивности  и  при

мењује их на 

рационалне  бројеве 
Зна да користи бројеве и 

бројевне изразе у 

проблемским ситуацијама 
Користи појмове апсциса и 

ордината и одређује ком 

квадранту припада задата 

тачка. Зна да одреди које су 

величине зависне  и однос 

између њих. Зна да прикаже 

податке и зависност између 

две величине у 

координатном систему 

тачкастим, стубичастим и 

линијским дијаграмом 
Примењује процентни 

рачун у сложеним 

ситуацијама 

Уме да среди двојни 

разломак 
Саставља и решава 

једначине и неједначине  
Зна да решава текстуалне 

задатке са сложенијим  

једначинама и 

неједначинама 

Зна да одреди да су дате 

две величине директно 

или обрнуто 

пропорционалне, одреди 

коефицијент те 

пропорционалности и 

графички је представи 
Зна да прочита  временску 

прогнозу и стање на 

банковном рачуну. 
Зна да реши задатке из 

физике у којима се 

појављују пропорционалне 

величине, зна да 

одреди   стварне 

удаљености на географским 

картама и плановима 

градова, 
 зна да примени  знање о 
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имениоцем) 
Зна да решава основне 

линеарне једначине у којима 

се непозната појављује само 

у једном члану 
Уме да нацрта координатни 

систем  
Зна да одреди задати 

проценат неке величине 

Зна да протумачи податке 

приказане табелом и 

графички 

користи податке приказане 

на хистограму и графикону 
Уме да одреди непознати 

члан пропорције 
 

Зна да решава једначине и 

неједначине и користи 

једначине и неједначине у 

једноставним текстуалним 

задацима 
Зна да примени 

процентни рачун у 

једноставним реалним 

ситуацијама (на пример, 

промена цене неког 

производа за дати 

проценат) 

процентима и односима 

величина у свакодневним 

ситуацијама ( у куповини, 

кулинарству итд.) 
 

ТРОУГАО(24; 9 + 15) 

 

Разуме појам троугла, 

уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама 
Зна да одреди и правилно 

обележи темена, странице, 

унутрашње и спољашње 

углове троугла 
Зна да обележи основицу и 

краке једнакокраког троугла 
Правилно користи 

геометријски прибор за 

цртање троугла 
Зна да измери угломером 

величину угла 
Разликује различите врсте 

троуглова на основу 

њихових својстава 
Схвата појам подударних 

фигура интуитивно, 

кретањем до поклапања) и 

користи знак за подударност 

при математичком 

записивању подударности 

троугла 
 

Зна да одреди унутрашње и 

спољашње углове троугла 
Зна да наведе основне 

особине једнакостраничног 

троугла 
 
Уме да одреди однос углова 

и страница у троуглу 
Уочава 

осносиметричне  и 

централно симетричне 

фигуре и зна да одреди 

осу  и центар симетрије 

Зна да нацрта две 

подударне фигуре и да их 

повеже  са 

карактеристичним 

својствима и да уочава 

одговарајуће елементе 

подударних троуглова 

Зна да нацрта и 

конструише основне 

елементе потребне за 

конструкцију троугла 

Зна да конструише 

Зна да користи основна 

својства и неједнакост 

троугла 
Зна да одреди елементе који 

су потребни за доказивање 

подударности троуглова   
Зна  да објасни ставове 

подударности, истакне 

подударне елементе два 

троугла на датој слици 
Зна да нацрта скицу и 

означи основне елементе 

троугла, на основу скице 

конструише задати троугао 

и одреди јединственост 

решења 
Зна да одреди симетралу 

сваке странице и сваког 

угла троугла, конструише 

описану и уписану 

кружницу троугла и при 

томе користи прибор 
Уме да искористи везу 

између осне и централне 

симетрије и подударности 

троуглова 

Уме да конструише 

троугао подударан датом 

троуглу 

Зна да примени ставове 

подударности 
Примењује својства троугла 

у проблемским задацима. 
Уме да користи знања о 

троуглу за даље учење 

геометрије и у осталим 

математичким областима. 
Зна да докаже подударност 

два троугла ако су им 

познати подударни 

елементи користећи 

одговарајући став о 

подударности троуглова 
Примењује  подударност 

троуглова, повезујући тако 

разна својства 

геометријских објеката 
 Сналази се  на мапама, 

проналази најкраћи пут, 

процењује удаљеност у 

свакодневном животу. 
Уме да докаже да су две 
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троугао на основу датих 

основних  елемената. 

Зна да одређује центар 

описане и уписане 

кружнице троугла. 

 осносиметричне или две 

централносиметричне 

фигуре подударне  
 

 

ЧЕТВОРОУГАО  

 (22; 8 + 14) 

 

Зна да одреди и правилно 

обележи темена, 

странице,дијагонале , 

унутрашње и спољашње 

углове четвороугла 
Правилно користи 

геометријски прибор за 

цртање четвороугла 
Разуме појам 

четвороугао, квадрат, 

правоугаоник, 

паралелограм, ромб, 

трапез, делтоид 

Уме да препозна њихове 

моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их 

нацрта користећи прибор 

Разликује четвороуглове 

на основу њихових 

својстава 

Уме да разликује конвексне 

и неконвексне 

четвороуглове 
Зна да одреди однос углова 

и страница у четвороуглу 
Зна да одреди  збир 

углова у четвороуглу. 
Зна да одреди унутрашње и 

спољашње углове 

четвороугла 
Зна да наведе основне 

особине паралелограма, да 

одреди центар симетрије 

паралелограма и 

конструише његову висину 
Зна да нацрта и 

конструише основне 

елементе потребне за 

конструкцију 

паралелограма ми трапеза 

 
 Зна основне особине 

различитих четвороуглова 

(једнакост свих страница 

код квадрата, једнакост 

паралелних страница код 

правоугаоника,...) 
Зна да сабере  и одузме 

два вектора, одреди 

супротан вектор датом, 

помножи вектор датим 

бројем  

Уме да користи основна 

својства четвороугла, 

паралелограма и трапеза  
Уочава однос дијагонала 

код сваког паралелограма 
Зна да одреди да ли се у 

паралелограм може уписати 

или око њега описати 

кружница 
 Зна да нацрта скицу и 

означи основне елементе 

паралелограма и трапеза , на 

основу скице конструише 

задати паралелограм и 

трапез  и одреди 

јединственост решења, 

уочава везу измрђу 

конструкције троугла и 

трапеза 
Конструише 

паралелограм и трапез на 

основу датих елемената. 

Зна да примени   својства 

централне и осне 

симетрије у 

једноставнијим задацима 

Зна да одреди половину и 

четвртину датог вектора 

 

Зна да конструише 

различите врсте 

четвороуглова  

Уме да користи основна 

својства 

четвороугла(квадрат, 

правоугаоник, 

паралелограм, ромб, 

трапез) уме да их 

конструише. 
Примењује  сабирање и 

одузимање вектора у 

реалним ситуацијама. 
Уме да користи основна 

својства делтоида. 
Користи знање 

четвороугла  у 

свакодневном животу, на 

пример за уређење стана , 

израду декоративних 

предмета, рачуна колико је 

ограде потребно за 

ограђивање парцеле 

четвороугаоне површине. 
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ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА  (16;6 + 10) 

 

Уме да израчуна обим и 

површину троугла, 

квадрата, правоугаоника, 

паралелограма, 

ромба,трапеза и четвороугла 

са нормалним 

дијагоналама  на основу 

елемената који непосредно 

фигуришу у задатку. 
Зна да користи одговарајуће 

јединице за мерење дужине, 

површине 
Уме да претвори веће 

јединице дужине у мање 
Зна да при мерењу 

одабере одговарајућу 

мерну јединицу и да 

заокругли величине 

исказане датом мером 

Уме да пореди величине 

које су изражене 

различитим мерним 

јединицама за дужину и 

масу 
Зна да дату величину 

искаже приближном 

вредношћу 
Уме да рачуна површину 

троугла и четвороугла 

користећи обрасце и 

разложиву једнакост. 
 

Зна да користи основна 

својства троугла, 

четвороугла, паралелограма 

и трапеза, уме да рачуна 

њихове обиме и површине 

на основу елемената који 

нису обавезно непосредно 

дати у формулацији задатка 

и уме да их конструише 
Уме да претвара различите 

јединице мере 
 

Уме да процени и заокругли 

дате податке и рачуна са 

таквим приближним 

вредностима 
Зна да изрази оцену грешке  
У свакодневном животу  зна 

да рачуна површину кућа, 

станова, башта, делова 

намештаја, процењује 

колико треба плочица за 

прикривање пода или зида. 
 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И 

АНАЛИЗА 

(8; 4 + 4)   

Проценат остварености  

30% до 49% 

Проценат остварености  

50% до 69% 

Проценат остварености  

70% до 85% 

Проценат остварености  

86% до 100% 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Биологија РАЗРЕД:шести 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:циљ учења биологије је да ученик,изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном 

средином,разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем и развије одговоран однос према себи и природи. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Јединство грађе и функције 

као основа живота 

 

Ученик препознаје спољашњу и 

унутрашњу грађу живих бића; 

– упореди грађу животиња, биљака 

и бактерија на нивоу ћелија и нивоу 

организма; 

–зна основну биолошку 

терминологију; 

–изводи једноставна закључивања и 

Грађа живих бића – спољашња 

и унутрашња. 

 Грађа људског тела: 

хијерархијски низ од организма 

до ћелије. 

 Једноћелијски организми – 

бактерија, амеба, ћелија квасца. 

У настави оријентисаној ка исходима 

прате се и вреднују процес наставе и 

учења,постигнућа ученика(продукти 

учења) и сопствени рад. 

Наставник континуирано прати 

напредак ученика,који се огледа у 

начину на који ученици 
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уопштавања; 

–решава једноставне биолошке 

проблеме и проблемске ситуације; 

–закључује о очигледним узрочно-

последичним везама и има 

функционална знања која су важна 

за свакодневни живот; 

има сва знања и вештине са првог 

нивоа; 

–познаје феномене типа 

специфичних биљака,гљива и 

животиња и њиховог зачаја; 

–познаје и активно користи основну 

стручну терминологију; 

–уме да објасни улогу и значај 

животних функција; 

–објашњава значај усаглашеног 

деловања више органа и органских 

система за нормално 

функционисање организма; 

–разуме значај проверавања у 

науци; 

–пореди функционисање органа и 

органских система код различитих 

група организама; 

–познаје и активно користи 

биолошко-стручну терминологију; 

–способан је да уопштава,повезује 

и интерпретира градиво; 

–способан је за аналитичко и 

синтетичко мишљење; 

Удруживање ћелија у колоније.  

Вишећелијски организми – 

одабрани примери гљива, 

биљака и животиња. Основне 

животне функције на нивоу 

организма: исхрана, дисање, 

транспорт и елиминација 

штетних супстанци, 

размножавање. 

 Разлике у грађи биљака, гљива 

и животиња и начину 

функционисања, као и 

сличности и разлике у 

обављању основних животних 

процеса. 

Откриће ћелије и микроскопа. 

 Основна грађа ћелије 

(мембрана, цитоплазма, једро, 

митохондрије, хлоропласти).  

Разлика између бактеријске, и 

биљне и животињске ћелије. 

Ћелијско дисање, стварање 

енергије, основне чињенице о 

фотосинтези. 

партиципирају,како прикупљају 

податке,како аргументују,еволуирају. 

Кроз дискусију на часу,проблемске 

задатке,дебате,истраживачке 

радове,објективне тестове. 

Живот у екосистему Дефинише основне еколошке појмове и 

разуме њихово значење; 
–препознаје разлику између абиотичких и 

биотичких фактора; 

–описује антропогене факторе и облике 
загађења; 

–препознаје облике угрожавања живих бића; 

–описује повезаност еколошких нивоа; 
–увиђа значај трофичких односа и ланаца 

исхране; 

–разликује абиотичке и биотичке факторе и 
наводи примере; 

–успоставља везу између узрока и 

последица,штетног дејства човека на живи 
свет и животну средину; 

Популација, станиште, 

екосистем, еколошке нише, 

адаптације, животне форме, 

трофички односи – ланци 

исхране.  

Абиотички и биотички 

фактори.  

Значај абиотичких и биотичких 

фактора. Антропогени фактор и 

облици загађења. Угрожавање 

Наставник континуирано прати 

напредак ученика,који се огледа у 

начину на који ученици 

партиципирају,како прикупљају 

податке,како аргументују,еволуирају. 

Кроз дискусију на часу,проблемске 

задатке,дебате,истраживачке 

радове,објективне тестове. 

Дебате,дискусије на часу и 

истраживачке пројекте. 
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–прикупља податке о загађењу и уме да их 

табеларно и графички прикаже; 
–предложи акције које ће обухватити бригу 

о биљкама и животињама у непосредном 

окружењу,осмисли пројекат и реализује га са 
другарима из одељења; 

–анализира конфликт између потребе развоја 

људског друштва и очувања природе и 
биодиверзитета; 

живих бића и њихова заштита. 

Наслеђивање и еволуција Дефинише појам ДНК и гени; 

–разликује телесне и полне ћелије; 

–наводи примере наследних и 

ненаследних особина и наводи примере 

вештачке и природне селекције; 

–разликује и описује телесне и плне 

ћелије; 

–уме да објасни функцију наследног 

материјала; 

–препознаје промене код живих бића 

условљене утицајима спољашње 

средине; 

–уме да објасни деловање природне и 

вештачке селекције на примерима; 

–објашњава разлику између полних и 

телесних ћелија у погледу хромозома и 

деоба; 

–успоставља везу између природне 

селекције и наследне варијабилности 

које доводи до еволутивних промена; 

–тумачи правила наслеђивања на 

примерима; 

Наследни материјал (ДНК, 

гени). Телесне и полне ћелије.  

Пренос наследног материјала.  

Наследне особине (веза између 

гена и особина, утицај 

спољашње средине). 

Индивидуална варијабилност.  

Природна селекција на 

одабраним примерима.  

Вештачка селекција. 

 Значај гајених биљака и 

припитомљених животиња за 

човека. 

Кроз есеје,истраживачке 

пројекте,симулације,усмено 

одговарање и кратке тестове. 

Кроз израду различитих типова 

задатака. 

Праћење ученика путем дијалога уз 

коришћење слика и постављење 

задатака. Користећи претпоставке 

постављају ескперименте и изводе 

закључке.Провера знања преко слика и 

задатака из уџбеника.Преко 

петоминутних и петнаестоминутних 

провера.  

Примана ИКТ технологије у изради 

домаћих задатака,прикупљање 

података и информација. 

Порекло и разноврсност 

живота 

Наводи како је постао живот; 
–дефинише дрво живота,једноћелијске и 

вишећелијске организме; 

–разврстава организме у одређене 
категорије; 

–уме да уочи везу између једноћелијских и 

вишећелијских организама; 
–уочава кораке у постанку живота на земљи; 

–примењује основне принципе филогеније; 

–користи доказе еволуције за тумачење 
филогенетских низова; 

–анализира корелацију између 

једноћелијских и вишећелијских организама; 
–уочава везу између систематских и 

филогенетских категорија успостављајући 

везу међу организама на стаблу живота у 
односу на време настанка(геолошка доба); 

–селектује и вреднује информације; 

Постанак живота на Земљи 

(прве ћелије без једра, постанак 

ћелија са једром и појава 

вишећеличности).  

„Дрво живота” (заједничко 

порекло и основни принципи 

филогеније, сродност и 

сличност). 

 Организми без једра.  

Организми са једром.  

Положај основних група 

једноћелијских и 

вишећелијских организама на 
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„дрвету живота”. 

Човек и здравље Именује обољења која изазивају 

актерије и животиње; 

–зна шта су антибиотици; 

–зна путеве преношења заразних 

болести; 

–познаје основе понашања у зависности 

од климатских параметара; 

–уме да примени мере превенције; 

–зна последице болести зависности; 

–уочава повезаности између обољења и 

мера превенције; 

–уме да опише изазивача болести; 

–процењује када може сама себи да 

помогне и када је потребно потражити 

лекарску помоћ; 

–повезује настанак болести са 

изазивачима; 

–вреднује различите животне стилове и 

утицај болести зависности на понашање 

младих; 

–објашњава механизме и поремећаје 

функције органских система; 

–тумачи садејство обољевања и 

имунитета; 

Обољења која изазивају, 

односно преносе бактерије и 

животиње. Бактерије и 

антибиотици. 

 Путеви преношења заразних 

болести. Повреде и прва помоћ: 

повреде коже, убоди инсеката и 

других бескичмењака, тровање 

храном, сунчаница, топлотни 

удар.  

Превенција и понашање у 

складу са климатским 

параметрима.  

Последице болести зависности 

– алкохолизам. 

 

Проверавање може бити писмено или 

усмено.Најбоље је користити оба 

начина проверавања.Задаци треба 

према свом облику да буду разноврсни. 

Примана ИКТ технологије у изради 

домаћих задатака,прикупљање 

података и информација. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

зна шта је микросвет; 

–зна основне делове 

микроскопа; 

–зна да нацрта 

микроскоп; 

–зна да посматра 

препарате под 

микроскопом; 

–разликује једноћелијске 

од вишећелијских 

организама; 

–зна да наброји животне 

процесе; 

–зна да направи и користи 

једноставне инструменте 

за мерење одређених 

параметара у животној 

средини; 

–препознаје разлике 

између дисања човека и 

животиња и других 

животних процеса; 

–наводи разлике између 

полног и бесполног 

размножавања; 

–препознаје резултате 

–помоћу једноставних 

инструмената зна да 

изведе оглед; 

–показује делове 

микроскопа и говори о 

њима; 

–зна да нацрта органски 

систем и објасни животни 

процес; 

–изводи оглед без помоћи 

наставника; 

–резултате мерења 

прикаже табеларно и 

изведе закључак; 

–зна да направи разлику 

између органа који 

учествују у истом 

животном процесу; 

–зна да уради захтевније 

задатке у уџбенику и 

изврши анализу истих; 

–пореди функционисање 

органа и органских 

система код различитих 
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–препознаје основну 

грађу животиње и човека; 

–зна да изведе 

једноставне огледе; 

–зна разлику између 

полног и бесполног 

размножавања; 

једноставнијих огледа и 

зна да их представи; 

група организама и 

наводи примере 

Живот у екосистему –зна шта је популација и 

заједница живих бића; 

–препознаје факторе који 

одређују услове живота у 

станишту; 

–зна како су жива бића 

прилагођена на 

променљиве услове 

животне средине; 

–зна шта је рециклирање 

и шта су заштићена 

подручја; 

–препознаје утицаје 

човека на живи свет;  

–зна да уочи и препозна 

одређене врсте 

организама из 

непосредног окружења; 

–зна да вреднује значај 

рециклаже; 

–зна да наведе негативан 

и позитиван утицај човека 

на жива бића и животну 

средину; 

–предлаже акције заштите 

угрожених живих бића; 

–зна да направи разлику 

између одговорног и 

неодговорног понашања 

човека; 

–учествује у акцијама 

рециклаже; 

–зна да прикаже на 

примерима деловање 

човека на живи свет; 

–има развијену еколошку 

свест и утиче на развој 

еколошке свести других 

ученика; 

–предлаже акције 

рециклаже и предводи их; 

–уме да организује дебату 

у оквиру одељења на 

тему:,,Заштићена 

подручја у мојој околини'' 

–истражи на интернету о 

рециклажи и презентује 

пред одељењем; 

Наслеђивање и еволуција –разликује наследне 

особине и особине које су 

резултат деловања 

средине на примерима из 

свакодневног живота; 

–зна да објасни појам 

разноликости(варијабилн

ости),наведе примере; 

–зна шта је природна,а 

шта вештачка селекција; 

–зна разлику између 

бесполног и полног 

размножавања; 

–зна да прикаже на 

родословном стаблу 

наслеђивање појединих 

особина кроз генерацију; 

–разликује бесполно и 

полно размножавање и 

значај размножавања за 

продужење врсте; 

–зна да објасни разлику 

између вештаче и 

природне селекције и 

наведе примере природне 

селекције; 

–зна да огледом испита 

утицај неких фактора 

средине на поједине 

особине живих бића; 

–препознаје примере 

варијабилности у 

природи и анализира их; 

–зна да прикупља податке 

о варијабилности 

организама и анализира 

их; 

–изводи огледе 

самостално; 

–зна да резулатате 

мерења представи 

табеларно и графички; 

–зна да успостави везу 

између размножавања и 

разноликости и објасни 

кроз примере; 

–изводи огледе 

самостално 

Порекло и разноврсност 

живота 

зна о постанку и 

еволуцији живота на 

–зна да уочи разлике 

између живих бића; 

–зна да нацрта дрво 

живота; 

–на интернету истражи и 

представи значај 
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планети; 

–зна за класификацију 

организама и дрво 

живота; 

–зна да објасни значај 

еволуције за живот на 

планети; 

–црта и препознаје 

основне одлике домена 

живог света 

–врши анализу основних 

корака у еволуцији 

живота на земљи; 

–зна да изведе 

једноставније огледе; 

фосила,настанак 

хетеротрофних 

организама,симбиозе,наст

анак живота на планети 

земљи; 

–зна да направи 

временску ленту и да 

графички прикаже дрво 

живота; 

–предлаже интересантне 

пројекте у вези порекла и 

разноврсности живота 

Човек и здравље –зна да наведе обољења 

која изазивају бактерије и 

животиње; 

–зна мере превенције; 

–зна основне мере прве 

помоћи; 

–зна о превенцији и 

понашању у складу са 

климатским факторима; 

–зна да наведе болести 

зависности и последице 

истих; 

–детаљније познаје 

наведене параметре за 

довољан(2) и детаљније 

их описује,а неке зна и да 

примени; 

–уме да примени основе 

прве помоћи на себи; 

–разуме значај 

обољења,зна симптоме и 

детаљније познаје и зна 

да примени мере 

превенције; 

–учествује и предлаже 

пројекте у вези болести 

зависности и последица; 

–зна да анализира 

повреде и примену 

самопомоћи или да 

потражи помоћ лекара 

–објашњава механизме и 

поремећаје везане за 

обољења и истиче значај 

примена мера превенције; 

–тумачи улогу друштва у 

подстицању појединца за 

коришћење 

психоактивних 

супстанци; 

–детаљно анализира 

последице болести 

зависности,демонстрира 

примену опреме за прву 

помоћ на себи; 

–предлаже пројекте у 

вези са значајним 

медицинским датумима у 

свету и код нас; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техника и технологија 2022/2023 год. РАЗРЕД:.ШЕСТИ 

Циљ наставе и учења технике и технологије јесте да ученик развије   техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према 

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

професионална  интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.  
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ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ОЧЕКИВАНА ПОСТИГНУЋА - 

ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ (6) 

 

Значај и развој грађевинарства. 

Просторно и урбанистичко 

планирање. 

Култура становања у: урбаним 

и руралним срединама, 

објектима за инивидуално и 

колективно 

становање,  распоред 

просторија, уређење стамбеног 

простора. 

Кућне инсталације. 

 

Ученик уме да: 

- повеже развој грађевинарства и 

значај урбанизма у побољшању 

услова живљења, 

- анализира карактеристике 

савремене културе становања, 

- класификује кућне инсталације 

на основу њихове намене. 

 

У области животно и радно окружење обрађују се 

садржаји који се односе на грађевинарство као грану 

технике. Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим 
цртама, приказати историјски развој грађевинарства и 

повезати га са побољшањем услова живљења (по 

могућству интерактивно). Потребно је нагласити 
значај урбанизма и просторног планирања (на основу 

посматрања планова, макета, слика насеља, треба 

објаснити значај околине стана са хигијенског и 
естетског становишта). Препорука је да се користите 

рачунарске мапе за одређивање положаја грађевинских 

објеката у односу на околину. Путем посматрања и 
анализе примера, навести ученике да анализирају и 

закључују како се култура становања разликује у 

зависности од врста насеља (рурално и урбано насеље) 
и стамбених објеката, које су карактеристике и 

посебности, као и како се одређује распоред 

просторија у стану са аспекта функционалности, 
удобности и економичности. Потребно је упознати 

ученике са врстама и наменом кућних инсталација и 

правилном употребом. Препорука је да се обезбеде 
услови за ситуационо учење нпр. кроз компјутерску 

симулацију. 

Стално праћење рада и 

активности ученика од 

почетка до краја часа. 

Кратке усмене провере 

усвојених теоријских знања. 

Провера знања кроз разговор. 

Провера знања путем 

десетоминутног теста. 

Провера редовности и 

уредности цртања и вођења 

белешки. 

2. САОБРАЋАЈ (8) 

Саобраћајни системи.  

Саобраћајни објекти. 

Управљање саобраћајном 

сигнализацијом.  

Правила безбедног кретања 

пешака и возача бицикла у 

јавном саобраћају. 

Ученик уме да: 

-познаје објекте који су делови 

саобраћајних система као и 

њихову намену, 

-развија саобраћајну културу, 

- класификује врсте саобраћајних 

објеката према намени, 

- повезује неопходност изградње 

прописне инфраструктуре са 

безбедношћу учесника у 

саобраћају, 

- повезује коришћење 

информационих технологија у 

саобраћајним објектима са 

управљањем и безбедношћу 

путника и робе, 

- демонстрира правилно и 

У односу на програм петог разреда, у 

области саобраћај садржај је проширен и 

односи се на саобраћајне објекте, њихову 

намену, функционисање и организацију 

саобраћаја. Посебно обратити пажњу да 

безбедност учесника у саобраћају зависи и 

од прописне инфраструктуре (опреме пута, 

обележавање и сигнализација, квалитет 

израде саобраћајних објеката) као и 

прилагођавања постојећим условима 

(брзина). Препорука је да се кроз примере 

симулације, а који су доступни на 

интернету, ученици уведу у ситуацију да 

препознају сигурносне ризике и предвиде 

опасне ситуације у саобраћају. Уз помоћ 

мултимедијалних примера објаснити како 

се управља саобраћајем коришћењем ИКТ 

и колико такво управљање утиче на 

безбедност путника и робе. Са аспекта 

безбедности учесника у саобраћају 

обратити пажњу на учешће пешака и возача 

Стално праћење рада и 

активности  ученика од 

почетка до краја часа. 

Провера усвојених знања 

путем разговора. 

Кратке усмене провере 

усвојених теоријских знања. 

Провера решења различитих  

ситуација и препознавања 

 ризика и опасних ситуација у 

саобраћају. 

Провера знања путем 

десетоминутног теста. 

Провера редовности и 

уредности цртања и вођења 

белешки. 

Преглед и оцена готовог 
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безбедно понашање и кретање 

пешака и возача бицикла на 

саобраћајном полигону и/или уз 

помоћ рачунарске симулације. 

бицикла у јавном саобраћају. За 

реализацију ових садржаја користити 

мултимедије, макете, као и саобраћајне 

полигоне практичног понашања у 

саобраћају у оквиру школе. Препоручује се 

да се, уколико школа нема просторне 

могућности за израду саобраћајног 

полигона, користе дворишта, шири 

ходници или фискултурне сале ради 

остваривања овог исхода. 

практичног рада. 

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др.). 
 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ (20) 

Приказ грађевинских објеката 

и техничко цртање у 

грађевинарству. 

Техничко цртање помоћу 

рачунара. 

Представљање идеја и решења 

уз коришћење дигиталних 

презентација. 

Ученик уме да: 

- чита и црта грађевински 

технички цртеж уважавајући фазе 

изградње грађевинског објекта уз 

примену одговарајућих правила и 

симбола, 

- скицира просторни изглед 

грађевинског објекта, 

- користи рачунарске апликације 

за техничко цртање, 3Д приказ 

грађевинског објекта и унутрашње 

уређење стана уважавајући 

потребе савремене културе 

становања, 

- самостално креира дигиталну 

презентацију и представља је. 

У овом делу програма ученици развијају нове 

интегрисане модалитете техничке и дигиталне 

писмености. На почетку реализације области укратко 

поновити која су знања и вештине из техничког 

цртања ученици усвојили у претходном разреду. 
Ученике треба оспособити за рад прибором за 

техничко цртање и у рачунарској апликацији за 

техничко цртање примереној њиховом узрасту и 
потребама. Објаснити правила и симболе који се 

користе у техничком цртању у области 

грађевинарства. Приликом израде техничких цртежа 
на папиру и помоћу рачунара препоручује се 

индивидуални облик рада. Ученици треба да развијају 

вештине визуелног опажања и разумевања 
релацијских односа између објеката и предмета, стога 

је примерено задати им да скицирају просторни изглед 

одређеног грађевинског објекта који им је познат. 

Представити могућности и рад са једноставним 

рачунарским апликацијама за 3Д приказ грађевинских 

објеката. Ученицима објаснити појам пресека 
коришћењем наставних помагала и рачунарске 

симулације. Упознати ученике са радом у рачунарској 

апликацији за унутрашње уређење стана 
наглашавајући функционалност и естетску вредност 

решења. Како би ученици функционализовали стечена 

знања предвидите мини-пројекат на тему израде скице 
хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме 

ученици живе и уређење стана према истим. Скица 

може бити израђена на папиру или помоћу рачунара. 
Ученици своја решења скице грађевинског објекта и 

унутрашњег уређења стана самостално представљају 

током редовне наставе. У оквиру ових активности 
предвидети коришћење дигиталних презентација које 

су ученици израдили. Акценат треба да буде на 
дизајну мултимедијалних елемената презентације, 

начину представљања решења (ток презентације) и 

развоју вештине комуникације (контакт са публиком), 
а не на техници израде презентације. У оквиру ове 

активности потребно је обезбедити простор за 

дискусију и давање вршњачке повратне информације 

Стално праћење рада и 

активности  ученика од 

почетка до краја часа. 

Кратке усмене провере 

усвојених знања. 

Преглед и корекција примене 

прибора за техничко цртање и 

израде цртежа. 

Провера знања, преглед и 

корекција израде 

једноставних  техничких 

цртежа из области 

грађевинарства, било да су 

рађени прибором за техничко 

цртање или на рачунару 

Провера торијских знања, 

путем десетоминутних 

тестова. 

Провера редовности и 

уредности цртања и вођења 

белешки. 

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 
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на основу успостављених критеријума. креативност и др.). 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА (20) 

Подела, врсте и 

карактеристике грађевинских 

материјала. 

Кoнструктивни eлeмeнти 

грaђeвинскoг oбjeктa (тeмeљ, 

зид, стуб, мeђуспрaтнa 

кoнструкциja, крoв, 

стeпeницe). Систeми грaдњe у 

грaђeвинaрству.  

Техничка средства у 

грађевинарству и 

пољопривреди. 

Организација рада у 

грађевинарству и 

пољопривреди. 

Обновљиви извора енергије и 

мере за рационално и безбедно 

коришћење топлотне енергије. 

Рециклажа материјала у 

грађевинарству и 

пољопривреди и заштита 

животне средине. 

Моделовање саобраћајних 

средстава, машина и уређаја у 

грађевинарству, пољопривреди 

или модела који користи 

обновљиве изворе енергије. 

Ученик уме да: 

-класификује грађевинске 

материјале према врсти и 

својствима и процењује 

могућности њихове примене, 

-препозна и да наброји 

конструктивне елементе 

грађевинског објеката, 

-препознаје системе градње и 

њихове карактеристике, 

- повезује коришћење 

грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину, 

- повезује алате и машине са 

врстама грађевинских и 

пољопривредних радова, 

- реализује активност која указује 

на важност рециклаже, 

- образложи на примеру 

коришћење обновљивих извора 

енергије и начине њиховог 

претварања у корисне облике 

енергије, 

- правилно и безбедно користи 

уређаје за загревање и 

климатизацију простора, 

- повезује значај извођења 

топлотне изолације са уштедом 

енергије, 

- повезује гране пољопривреде са 

одређеном врстом производње 

хране, 

- описује занимања у области 

грађевинарства, пољопривреде, 

производње и прераде хране, 

На почетку рада на овој области упознати ученике, на 

нивоу обавештености, са основном поделом 

грађевинских материјала (према пореклу и намени). 
Врсте, начин производње, основне карактеристике 

грађевинских материјала и њихову примену објаснити 

на елементарном нивоу, без улажења у детаље. 
Препоручљиво је ученицима показати угледне 

примере појединих грађевинских материјала или своје 

предавање поткрепити сликама, проспектима или 
мултимедијом.  

Упознати ученике са конструктивним елементима 
грађевинског објекта (темељ, зидови, међуспратна 

конструкција, степенице и кров) уз међусобно 

функционално повезивање и начине изградње. 

Направити везу између конструктивних делова 

грађевинског објекта и материјала за њихову 

изградњу.  
Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са 

врстама грађевинских објеката у оквиру нискоградње, 

високоградње и хидроградње. Тежиште овог дела теме 
ставити на изградњи стамбених грађевинских објеката 

у оквиру класичног (традиционалног) и савременог 

начина изградње. У оквиру овог дела области ученици 
треба да повежу делове конструкције и начине градње 

грађевинског објекта са њиховом наменом.  

Савремени начин изградње све више потискује 
традиционални начин изградње помоћу ручних алата и 

предност даје савременим грађевинским машинама уз 

помоћ којих се убрзава и побољшава квалитет 

изградње. У том смислу оспособити ученике да 

препознају и повезују алате и машине са врстама 

грађевинских радова (основна подела грађевинских 
машина и алата и њихове најважније карактеристике).  

Тежиште дела теме, у вези енергетике, је на 

рационалној потрошњи енергије за загревање 
стана/куће. Указати на значај планирања избора 

материјала за изградњу грађевинског објекта и његове 

изолације још током пројектовања, са аспекта 
рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне 

енергије. Повезати значај извођења топлотне 

изолације са уштедом енергије. Упознати ученике са 
врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са 

ученицима и уз изношење различитих примера из 

живота, ученике упутити на правилно и безбедно 
коришћење уређаја за загревање и климатизацију 

простора у кући/стану, а све са циљем рационалне 

потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих 
могућности коришћења обновљивих и алтернативних 

извора енергије за загревање стана/куће. За 

реализацију овог дела наставне теме користити 
мултимедију и разне узорке изолационих материјала.  

У другом делу ове области, ученике упознати са 

Стално праћење рада и 

активности  ученика од 

почетка до краја часа. 

Кратке усмене провере 

усвојених теоријских знања.  

Провера знања кроз разговор. 

Провера знања путем 

десетоминутног теста. 

Преглед и оцена готовог 

практичног рада. 

Вредновање рада и процена 

теоријског знања за израду 

практичног рада, путем 

кратких питања и разговора. 

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др.). 

Провера редовности, 

уредности и тачности цртања 

и вођења белешки. 

 



 

515 | с т р а н а  

 

- изради модел саобраћајног 

средства, грађевинске машине или 

пољопривредне машине, или 

модел који користи обновљиве 

изворе енергије, уз примену мера 

заштите на раду. 

организацијом рада у пољопривредној производњи и 

најважнијим машинама и уређајима које су неопходне 
за нормално одвијање производње. Кроз разне 

илустрације модела или мултимедију, оспособити 

ученике да препознају основне процесе 
пољопривредне производње са посебним освртом на 

производњу хране. Савремена пољопривредна 

производња не би могла да се замисли без савремених 
машина и уређаја. Уз помоћ слика, мултимедије или 

макета ученицима треба представити најважније 

машине у пољопривреди са њиховим најбитнијим 
карактеристикама.  

Истакнути значај рециклаже материјала и заштите 

животне средине у грађевинарству и пољопривреди. 
Организовати активне методе рада и учења (рад у 

малим групама) при чему ће ученицима бити 

омогућено да разумеју успостављање везе између 
квалитета животне средине и квалитета свог живота. 

Могуће је организовати нпр. интерни конкурс за 

предлог пројекта/активности којим би ученици 
приказали да разумеју које активности подстичу 

одрживост (нпр. штедња воде и енергије, разврставање 

отпада, рециклажа) као и да ли повезују значај тих 
активности са својим будућим животом, животом 

заједнице као и животом будућих генерација.  

На крају ове области ученике поступно увести у свет 
практичног стваралаштва. Кроз практичан рад 

ученици стечена теоријска знања претварају у 

функционална, развијајући алгоритамски начин 
размишљања од идеје до реализације. Њихов 

стваралачки рад треба да се заснива на изради модела 

грађевинске или пољопривредне машине, уређаја или 
модела који користи обновљиве изворе енергије, уз 

обавезну примену мера заштите на раду. 

5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ (20) 
Израда техничке 

документације. 

Израда макете/модела у 

грађевинарству, пољопривреди 

или модела који користи 

обновљиве изворе енергије. 

Представљање идеје, поступка 

израде и решења производа. 

Одређивање тржишне 

вредности производа 

укључујући и оквирну процену 

Ученик уме да: 

- самостално/тимски врши избор 

макете/модела грађевинског 

објекта и образлаже избор, 

- самостално проналази 

информације о условима, 

потребама и начину реализације 

макете/моделакористећи ИКТ, 

- креира планску документацију 

(листу материјала, редослед 

операција, процену трошкова) 

користећи програм за обраду 

текста, 

У овом делу програма ученици реализују заједничке 
пројекте примењујући претходно стечена знања и 

вештине што даје простора за креативну слободу, 

индивидуализацију наставе и диференцијацију према 
способностима, полу и интересовањима ученика, 

могућностима школе и потребама животне средине. За 

остваривање исхода у овој области потребно је 
поступно уводити ученике у алгоритме 

конструкторског моделовања при изради сопственог 

пројекта, креирању планске документације (листа 
материјала, неопходан прибор и алат, редослед 

операција, процена трошкова) до извршавања радних 

операција, графичког представљања замисли и 
процене и вредновања.  

Ученике треба упознати са могућношћу да се сами 

опредељују за одређену активност у оквиру дате теме 
која се односи на израду модела разних машина и 

уређаја у грађевинарству, израду макете грађевинског 

објекта или стана на основу плана и предлог за његово 
уређење као и моделовање машина и уређаја у 

Преглед алгоритма и  цртежа. 

Систематско праћење, 

преглед и предлог за 

корекцију израде практичног 

рада по операцијама. 

Преглед и оцена готовог 

практичног рада. 

Вредновање рада и процена 

теоријског знања за израду 

практичног рада, путем 

кратких питања и разговора. 

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све 
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трошкова. 

Представљање производа и 

креирање дигиталне 

презентације. 

- припрема и организује радно 

окружење одређујући одговарајуће 

алате, машине и опрему у складу 

са захтевима посла и материјалом 

који се обрађује, 

- израђује макету/модел поштујући 

принципе економичног 

искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата и 

машина примењујући процедуре у 

складу са принципима 

безбедности на раду, 

- учествује у успостављању 

критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређења постојеће 

макете/модела, 

- одреди реалну вредност израђене 

макете/модела укључујући и 

оквирну процену трошкова. 

пољопривредној производњи. Потребно је да ученици 

користе податке из различитих извора, самостално 
проналазе информације о условима, потребама и 

начину реализације макете/моделакористећи ИКТ, 

израђују макету/модел, поштујући принципе 
економичног искоришћења материјала и рационалног 

одабира алата и машина примењујући процедуре у 

складу са принципима безбедности на раду. 
Реализацијом својих пројеката откривају и решавају 

једноставне техничке и технолошке проблеме, 

сазнавајући примену природних законитости у пракси. 
На тај начин ученици формирају свест о томе како се 

применом технике и технологије мења свет у коме 

живе. Уочавају како техника утиче позитивно на 
околину, а како се, понекад нарушава природни склад 

и како се могу смањити штетни утицаји на природно 

окружење и развијање еколошке свести. У пројекат се 
може укључити и више ученика уколико је рад 

сложенији, односно ако се ученици за такав вид 

сарадње одлуче. Ученици учествују у успостављању 
критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад 

других и предлажу унапређење постојеће 

макете/модела.  
На избор активности, може утицати и опремљеност 

кабинета алатом и материјалом.  

У свим сегментима наставе у овој области, код 
ученика треба развијати предузетнички дух. 

активности ученика 

(уредност, систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др.). 

Вредновање активности, 

нарочито ако је тимски рад у 

питању, потребно је обавити 

са групом тако да се од сваког 

члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду 

сваког члана понаособ (тзв. 

вршњачко оцењивање). 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ (6) 

 

Ученик: 

-препознаје развој грађевинарства 

и значај урбанизма у побољшању 

услова живљења, 

-препознаје кућне инсталације на 

основу њихове намене, 

-цртежи и белешке су непотпуне, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

 

 

Ученик: 

-уз помоћ наставника зна  

развој грађевинарства и значај 

урбанизма у побољшању 

услова живљења, 

-класификује кућне 

инсталације на основу њихове 

намене, 

-самостално открива грешке, 

-активно учествује у настави, 

-црта делимично уредно и 

потпуно води белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе. 

 

Ученик: 

-разуме развој грађевинарства 

и значај урбанизма у 

побољшању услова живљења, 

- уз помоћ наставника - 

анализира карактеристике 

савремене културе становања, 

-зна основне елементе кућних 

инсталација, 

-изражава се властитим 

речима и стручним 

терминима, 

-уредно и потпуно црта и води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

Ученик: 

-повезује развој грађевинарства 

и значај урбанизма у 

побољшању услова живљења, 

-самостално анализира 

карактеристике савремене 

културе становања, 

-самостално се служи  

приручницима и са 

интересовањем прати 

литературу и остале изворе, 

-редовно, уредно и потпуно црта 

и води белешке, 

-активно учествује у настави. 
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 наставе, 

-самостално открива и 

испољава грешке, 

-активно учествује у настави. 

 

2. САОБРАЋАЈ (8) 

 

Ученик: 

-зна врсте саобраћаја, 

саобраћајних средстава и 

објеката, 

-препознаје опасне ситуације у 

саобраћају са аспекта 

безбедности, 

-препознаје тематске садржаје, 

-описује основне карактеристике 

елемената тематског садржаја, 

-белешке су непотпуне, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

 

Ученик: 

-зна начине регулисања 

саобраћаја, 

-зна елементе саобраћајних 

система, 

-зна објекте саобраћајних 

система, 

- зна опасне ситуације у 

саобраћају са аспекта 

безбедности, 

-активно учествује у настави 

-делимично уредно и потпуно 

црта и води белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе. 

 

Ученик: 

-уме да по упутству или 

цртежу креира саобраћајно 

средство, или раскрсницу, 

-повезује неопходност 

изградње прописне 

инфраструктуре са 

безбедношћу учесника у 

саобраћају, 

-изражава се властитим 

речима и стручним 

терминима, 

-уредно и потпуно црта и води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе, 

-самостално открива и 

испољава грешке. 

Ученик: 

-уме да по сопственој идеји 

креира саобраћајно средство, 

или раскрсницу, 

-у потпуности показује 

способност примене знања, 

умећа, вештина, самосталности 

у раду, 

-примењује знања стечена на 

другим предметима, 

-проналази нове начине 

решавања проблема, 

-повезује коришћење 

информационих технологија у 

саобраћајним објектима са 

управљањем и безбедношћу 

путника и робе. 

 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ (20) 

Ученик: 

-препознаје фазе изградње 

грађевинског објекта, 

-препознаје врсте пресека на 

техничким цртежима, 

-уз помоћ наставника чита и црта 

једноставније техничке цртеже, 

-белешке су непотпуне, 

-графички радови су неуредни, 

једноставни и недорађени, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

 

Ученик: 

-зна размеру, котирање и 

пресеке на техничким 

цртежима, 

-чита и црта једноставније 

техничке цртеже, 

-уме по упутству и на основу 

техничког цртежа да направи 

макету или модел, 

-правилно користи прибор за 

техничко цртање, 

-усвојио је тематске садржаје, 

-препознаје врсте пресека на 

техничким цртежима, 

 

 

Ученик: 

-зна фазе изградње 

грађевинског објекта, 

-зна да наведе елементе и 

намену техничке 

документације, 

-чита и црта једноставније 

техничке цртеже прибором за 

техничко цртање или на 

рачунару, 

-уредно и потпуно води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе, 

-графички радови су уредни и 

без већих грешака, 

-самостално открива и 

испољава грешке, 

-активно учествује у настави. 

Ученик: 

-познаје кораке у изради 

техничке документације, 

-црта сложеније 

техничке цртеже прибором за 

техничко цртање или на 

рачунару, 

-уме самостално или тимски да 

изради једноставан пројекат 

према сопственој идеји, 

-проналази нове начине 

решавања проблема, 

-у потпуности показује 

способност примене знања, 

умећа, вештина, самосталности 

у раду, 

-графички радови су уредни и 

без грешака, 

-користи рачунарске апликације 

за техничко цртање, 3Д приказ 

грађевинског објекта и 
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унутрашње уређење стана 

уважавајући потребе савремене 

културе становања. 

 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА (20) 

 

Ученик: 

-препознаје основне 

конструктивне елементе, 

-препознаје врсте грађевинских 

објеката, 

-споро напредује, 

-препознаје једноставне поступке 

обраде материјала, 

-уз помоћ наставника зна да 

класификује грађевинске 

материјале, 

-белешке су непотпуне, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ, 

-препознаје врсте грађевинских 

машина  

-препознаје делове машина и 

алате 

-препознаје врсте 

пољопривреднихмашина  

-препознаје делове машина и 

алате 

-препознаје облике и изворе 

енергије у природи, 

-препознаје врсте изолације 

грађевинских објеката. 

 

Ученик: 

-зна начине градње и основне 

конструктивне елементе 

грађевинског објекта, 

-зна врсте грађевинских 

објеката, 

-самостално открива грешке, 

-активно учествује у настави, 

-зна и примењује мере заштите 

на раду, 

-зна да класификује 

грађевинске материјале, 

-познаје својства  

материјала, 

-усвојио је тематске садржаје, 

-потпуно води белешке, 

-напредује уз помоћ 

наставника, 

-зна врсте грађевинских 

машина и препознаје их, 

-безбедно рукује једноставним 

алатима, 

-израђује модел-макету према 

техничкој документацији, уз 

помоћ наставника, 

-зна врсте пољопривредних  

машина и препознаје их, 

-познаје производњу енергије 

из различитих ресурса и 

могућности 

употребе обновљивих извора 

енергије. 

 

Ученик: 

-зна основне конструктивне 

елементе, 

-зна врсте, важна својства и 

примену материјала, 

штетна за човекову околину, 

-зна да одабере материјал 

према намени, 

-разуме како се 

на основу 

својства и 

захтева конструкције врши 

избор одговарајућег 

материјала, 

-активно учествује у настави, 

-зна намену машина, њихове 

делове и алате, 

-разуме основне принципе 

рада грађевинских машина и 

уређаја, 

-израђује модел-макету према 

техничкој документацији, 

-изражава се властитим 

речима и стручним 

терминима, 

-уредно и потпуно црта и води 

белешке, 

-напредује у складу са темпом 

наставе, 

-самостално открива и 

испољава грешке, 

-зна намену грађевинских и 

пољопривредних машина, 

њихове делове и алате, 

-разуме основне принципе 

рада пољопривредних машина 

и уређаја, 

-зна и разликује основне 

токове процеса производње 

Ученик: 

-зна основна напрезања 

материјала, 

-познаје фазе добијања 

материјала, 

-разуме потребу примене 

одређених технолошких  

поступака, 

-примењује поступке 

обликовања материјала према 

цртежу или пројекту, 

-уме да изради модел 

грађевинске или пољопривредне 

машине машине према 

сопственој идеји, 

-уме да изврши проверу 

функционалности модела 

техничког средства, 

-разуме начин управљања 

грађевинским и 

пољопривредним машинама и 

уређајима и њихово 

функционисање, 

-у потпуности показује 

способност примене знања, 

умећа, вештина, самосталности 

у раду,  

-самостално се служи  

приручницима и прати 

литературу и интернет, 

-зна да наведе и образложи 

принципе трансформације 

енергије и губитке, 

-уме тимски да изради 

једноставан пројекат и да 

конструише једноставније 

енергетске претвараче, 

-примењује знања стечена на 

другим предметима, 
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енергије из различитих 

ресурса, 

-разуме принципе претварања 

енергије из једног облика у 

други. 

-проналази нове начине 

решавања проблема, 

-редовно, уредно и потпуно црта 

и води белешке. 

 

5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ (20) 
 

Ученик: 

-технолошки поступак је 

недорађен као и пројекат, 

-графички радови су неуредни, 

једноставни и недорађени, 

-практични радови су једноставни 

и недорађени, 

-белешке су непотпуне, 

-споро напредује, 

-потребна му је стална помоћ. 

 

Ученик: 

-правилно користи прибор за 

техничко цртање, 

-усвојио је тематске садржаје, 

-овладава технолошким 

поступком и реализује 

једноставније пројекте према 

упутству или цртежу, 

-уз помоћ наставника зна 

самостално да црта и чита 

сложеније техничке цртеже, 

-уз помоћ наставника користи 

рачунар за техничко цртање, 

-препознаје реалну вредност 

израђене макете/модела 

укључујући и оквирну процену 

трошкова. 

-самостално открива грешке, 

-активно учествује у настави. 

 

Ученик: 

-овладава технолошким 

поступком и реализује 

сложеније пројекте према 

упутству или цртежу, 

-креира планску 

документацију (листу 

материјала, редослед 

операција, процену трошкова) 

користећи програм за обраду 

текста, 

-израђује макету/модел 

поштујући принципе 

економичног искоришћења 

материјала и рационалног 

одабира алата и машина 

примењујући процедуре у 

складу са принципима 

безбедности на раду, 

-уз помоћ наставника 

учествује у успостављању 

критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад 

других и предлаже унапређења 

постојеће макете/модела, 

-зна уз помоћ наставника да 

одреди реалну вредност 

израђене макете/модела 

укључујући и оквирну 

процену трошкова. 

-зна самостално да црта и чита 

сложеније техничке цртеже. 

Ученик: 

-овладава технолошким 

поступком и реализује сложене 

пројекте према својој идеји, 

-користи софтвер за просторно 

моделовање и конструисање, 

-самостално проналази 

информације о условима, 

потребама и начину реализације 

макете/модела користећи ИКТ, 

-у потпуности показује 

способност примене знања, 

умећа, вештина, 

-самостално се служи  

приручницима и са 

интересовањем прати 

литературу и остале изворе. 

-самостално учествује у 

успостављању критеријума за 

вредновање, процењује свој рад 

и рад других и предлаже 

унапређења постојеће 

макете/модела, 

-зна самостално да одреди 

реалну вредност израђене 

макете/модела укључујући и 

оквирну процену трошкова, 

-самостално/тимски истражује, 

осмишљава и решава задатке у 

пројекту уз подршку 

наставника. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА 

И  РАЧУНАРСТВО   

РАЗРЕД:  шести 
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ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА /ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање 

различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ПОСТИГНУЋА 

ИКТ и пријектна настава 
 

Дигитални уређаји и кориснички 

програми.  

Управљање дигиталним 

документима. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијалним 

презентацијама које садрже видео 

и аудио садржаје. 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења 

 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима 

 

Представљање резултата 

пројектног задатка 

 

Ученик:  

– правилно користи ИКТ уређаје 

– чува и   организује податке 
– разликује основне типове датотека 

– креира и чува документ у текст процесору 

– креира табеле у програму за обраду текста 
– сарађује са осталим члановима групе у 

одабиру теме пројектног задатка, прикупљању 

и обради материјала у вези са темом 
–  учествује у групном пројекту уз помоћ 

наставника и ученика са знањем на напредном 

нивоу (припрема података) 
– прави разлику између хардвера, софтвера и 

сервиса 

– креира дигиталну слику и примењује 
основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

– креира текстуални документ и примењује 
основне акције едитовања и форматирања 

табела и слика у оквиру тексталног документа 

(самостално и сараднички) 

– креира мултимедијалну презентацију(pptx) и 

примењује основне акције додавања видео и 

аудио садржаја (самостално и сараднички) 
–  сарађује са осталим члановима групе у 

формулацији и представљању резултата и 

закључака 
– вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен  
– зна да прилагоди дигиталне уређаје за 

формирање дигиталних докумената 
– креира дигиталну слику и примењује 

самостално  напредне акције едитовања и 

форматирања.  
– креира текстуални документ и примењује 

напредне акције едитовања и форматирања 

табела и слика у оквиру текстуалног 
документа уз примену дигиталног правописа 

– припрема документ за штампање и подешава 

параметре за штапање, штампа документ 
уколико има услова  

– самостално снима и репродукује аудио и 

видео записе 
– креира мултимедијалну презентацију(pptx) 

Остваривање програмских садржаја 

у тематској целини  ИКТ врши се 

радом у окружењу оперативног 

система Windows MultiPoint server 

2011. Ученици креирају сопствене 

директоријуме који су у служби 

чувања и праћења рада ученика. 

Ученик се практичним радом на 

рачнару упознаје са текст 

процесором, програмима за обраду 

слике, мултимедија и 

презентација.Ученик креира 

сопствени пројекат или пројекат у 

групи из области предвиђене за 

пројектну наставу (Word, Power 

point) са одређеном темом. 

- Континуирано праћење рада 

ученика 

- вредновање активности у 

тимском раду (самоевалуација и 

вршњачка евалуација) 

- вредновање базирано на 

практичним примерима и 

вежбама 

квизови , тестови знања кроз 

вежбе и утврђивање 

-усмени одговори ученика 

-персонални директоријуми са 

практичним вежбама и 

задацима у вези са програмским 

садржајима 

-истраживачки радови и 

пројекти у вези са другим 

наставним предметима 

-активност ученика на часу –

интеракција наставник – 

ученик, ученик – ученик 

- вредновање урађеног пројекта 

 



 

521 | с т р а н а  

 

кроз прописана правила и примењује акције 

едитовања и форматирања видео и аудио 
садржаја 

– одабира и примењује технике и алате у 

складу са фазама реализације пројекта 
– наводи кораке и описује поступак решавања 

пројектног задатка 

– поставља резултат свог рада на интернет, 
ради дељења са другима, уз помоћ наставника 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  

и пројектна настава 
 

Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин у 

мрежном окружењу. 

Интернет сервиси. 

Правила безбедног рада на 

Интернету. 

Претраживање Интернета, 

одабир резултата и преузимање 

садржаја.  

Заштита приватности личних 

података и ауторских права. 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења 

 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима 

 

Представљање резултата 

пројектног задатка 

Ученик: 

– разликује основне интернет сервисе; 
– разликује безбедно од небезбедног, пожељно 

од непожељног понашања на интернету 

– реагује исправно када дође у контакт са 
непримереним садржајем или са непознатим 

особама путем интернета 

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

– сарађује са осталим члановима групе у 

одабиру теме пројектног задатка, прикупљању 
и обради маеријала у вези са темом 

–  учествује у групном пројекту уз помоћ 

наставника и ученика са знањем на напредном 
нивоу (припрема података) 

– приступа интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном 
окружењу и преузима их на свој уређај 

 – реагује исправно када дође у  небезбедну 

ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја 
– одговорно и правилно користи ИКТ уређаје 

у мрежном окружењу 

–  сарађује са осталим члановима групе у 
формулацији и представљању резултата и 

закључака 

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

задужен 

– информацијама на интернету приступа 
критички 

– спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на интернету 
– разуме значај ауторских права и сврху CC 

лиценци 

– зна да креира online упитник 
 – рационално управља временом које проводи 

у раду са технологијом и на интернету 

 – одабира и примењује технике и алате у 
складу са фазама реализације пројекта 

– наводи кораке и описује поступак решавања 

пројектног задатка 
– поставља резултат свог рада на интернет, 

ради дељења са другима, уз помоћ наставника 

Остваривање програмских садржаја 

у тематској целини дигитална 

писменост врши се одговорним и 

сигурним начином употребе ИКТ 

од стране ученика.Ученик  се кроз 

практичне примере упознаје са 

безбедним радом на интернету, са 

заштитом приватности личних 

података. Кроз презентацију 

ученици се едукују на тему заштита 

здравља и ризик  зависности од 

технологије и  

управљање временом. Ученици 

реализују пројекат 

из ове  наставне теме самостално 

или сараднички.  

Посебна пажња се посвећује теми 

дигиталног насиља.  

континуирано  

праћење ученика од почетка до 

краја часа у безбедном 

понашању на интернету кроз 

разговор између наставника и 

ученика, као и између ученика. 

- кратке провере на крају часа 

путем усмених питања.  

-активност ученика на часу –

интеракција наставник – 

ученик, ученик – ученик 

 

- вредновање активности у 

тимском раду (самоевалуација и 

вршњачка евалуација) 

 

- вредновање урађеног пројекта 

 

РАЧУНАРСТВО Ученик: 
– разуме примену аритметичких операција у 

Остваривање програмских садржаја Континуирано  
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 и пројектна настава 
 

Основе Пајтон програмског 

језика. 

Основне аритметичке операције. 

Уграђене функције. 

Ниске (стрингови). 

Структуре података. 

Гранање. 

Понављање. 

Основни алгоритми. 

 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења 

 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима 

 

Представљање резултата 

пројектног задатка 

програмском језику 

– разликује основне структуре података 
– наводи редослед корака у решавању 

једноставног логичког проблема 

– креира једноставан рачунарски програм 
– сарађује са осталим члановима групе у 

одабиру теме пројектног задатка, прикупљању 

и обради маеријала у вези са темом 
–  учествује у групном пројекту уз помоћ 

наставника и ученика са знањем на напредном 

нивоу (припрема података) 
– зна аритметичке операције (сабирања, 

множења, дељења с остатком) и интерпретира 

их у програмском језику 
– објашњава и примењује одговарајућу 

програмску структуру (наредбе доделе, 

гранања, петље); 
– користи уграђене функције 

– сврсисходно примењује програмске 

структуре и блокове наредби 
– решава једноставне задатке у разгранатим и 

цикличним структурама 

–  сарађује са осталим члановима групе у 
формулацији и представљању резултата и 

закључака 

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

задужен  

– користи математичке операторе за 
израчунавања 

– примењује уграђене функције у програмима 

– разуме и примењује ниске 
– решава сложене задатке у разгранатим и 

цикличним структурама 

– анализира и дискутује програм 
– проналази и отклања грешке у програму 

– одабира и примењује технике и алате у 
складу са фазама реализације пројекта 

– објашњава сценарио и алгоритам пројекта 

– наводи кораке и описује поступак решавања 
пројектног задатка 

– поставља резултат свог рада на интернет, 

ради дељења са другима, уз помоћ наставника 

у тематској целини рачунарство 

врши се тако што се ученици после 

елементарног упознавања са 

логиком, аритметичким 

операцијама, типовима података и 

алгоритмима уводе у 

програмирање. Ученици у софтверу 

за програмирање Python, кроз 

различите примере уче да 

програмирају решавајући 

једноставне проблеме, наредбе и 

инструкције кроз програмске 

структуре (линијска, циклична, 

разграната ).  

Ученици реализују задати пројекат 

из ове тематске целине самостално 

и сараднички. 

 

праћење ученика од почетка до 

краја часа 

-тестови знања кроз вежбе на 

Petlja.org  и утврђивање 

-усмени одговори ученика 

-активност ученика на часу –

интеракција наставник – 

ученик, ученик – ученик 

 

- провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

наставних садржаја теме путем 

практичне израде програма 

- вредновање активности у 

тимском раду (самоевалуација и 

вршњачка евалуација) 

 

- вредновање урађеног пројекта 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ИКТ и  пројектна 

настава 
 

 

Ученик: 

- је усвојио основне појмове из 

информатике 

- правилно користи рачунар у 

Ученик: 

- зна основне компоненте 

ИКТ уређаја 

-уме да креира дигиталну 

Ученик: 

- уме да креира дигиталну слику и 

примени напредне акције едитовања 

и форматирања 

Ученик: 

- зна да врши подешавања у  

Control panel-у (време, језик, миш, 

програме, дисплеј,...) 
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 раду 

- препознаје иконице Word, 

Power point  и зна да покрене 

те програме 

- уме да формира табеле у 

програму Word 

- уме да користи готове 

презентације у Power point-у   

- учествује у групном пројекту 

уз помоћ наставника и 

ученика са знањем на 

напредном нивоу (припрема 

података) 

слику и примени основне 

акције едитовања и 

форматирања 

- способан је да откуца текст у 

Word документ и да уметне 

слику у исти без поштовања 

правила дигиталног 

правописа 

- уме да формира табеле у 

програму Word, уређује 

табеле и форматира применом 

основних подешавања 

- способан је да направи пар 

слајдова у Power point-у  са 

уметањем видео и аудио 

садржаја без примене правила 

и препорука за добру 

презентацију 

– сарађује са осталим 

члановима групе у одабиру 

теме пројектног задатка, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са темом 

-уме да презентује део 

пројекта у коме је учетвовао 

сараднички 

- уме да формира табеле у програму 

Word, уређује табеле и форматира 

применом напредних подешавања 

- способан је да откуца текст уWord 

документу и да уметне слике, табеле 

у исти документ уз поштовање 

правила дигиталног правописа 

- способан је да направи више 

слајдова у Power point-у  са уметањем 

наслова,текста и слике са знањем 

центрирања, уз примену правила и 

препорука за добру презентацију 

- одабира и примењује технике и 

алате у складу са фазама реализације 

пројекта 

– наводи кораке и описује поступак 

решавања пројектног задатка 

-уме да презентује пројекат 

самостално  

-уме да примени алате за снимање 

и репродукцију аудио и видео 

записа 

-познаје напредне опције у  Word-у 

и зна да их примени 

- припрема  Word документ за 

штампање и подешава параметре за 

штапање, штампа документ 

(уколико има услова) 

- у Power point-у   зна да подеси 

дизајн слајда, анимације и 

аутоматску промену слајда, 

транзицију и то све са применом 

правила за добру презентацију 

-уме да презентује пројекат 

самостално са критичким освртом 

на јаке и слабе стране пројекта 

– поставља резултат свог рада на 

интернет, ради дељења са другима, 

уз помоћ наставника 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ и 

пројектна настава 

Ученик: 

–разликује безбедно од 

небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на 

интернету 

– зна да реагује исправно када 

дођу у контакт са 

непримереним садржајем или 

са непознатим особама путем 

интернета 

-зна основна ергономска 

правила при коришћењу ИКТ 

уређаја 

- учествује у групном пројекту 

уз помоћ наставника и 

ученика са знањем на 

напредном нивоу (припрема 

– Ученик: 

 разликује основне интернет 

сервисе  

-способан је да приступа 

интернету, самостално 

претражује, проналази 

информације у дигиталном 

окружењу и преузима их на 

свој уређај 

– зна да рационално управља 

временом које проводи у раду 

са рачунаром и на интернету 

– сарађује са осталим 

члановима групе у одабиру 

теме пројектног задатка, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са темом 

Ученик: 

- одговорно и правилно користи ИКТ 

уређаје у мрежном окружењу; 

- зна да спроводи поступке за 

заштиту личних података и 

приватности на интернету 

-зна шта је нетикета 

- зна да размењује релевантне 

информације на интернету 

- зна да креира online упитник 

-одабира и примењује технике и 

алате у складу са фазама реализације 

пројекта 

– наводи кораке и описује поступак 

решавања пројектног задатка 

-уме да презентује пројекат 

самостално 

– Ученик: 

 зна да информацијама на 

интернету приступи критички 

– разуме значај ауторских права 

- познаје значај антивирусних 

програма и заштитног зида 

- објашњава поступак заштите 

дигиталног производа/садржаја 

одговарајућом CC лиценцом 

- зна да користи web алат за 

креирање online упитника и 

користи добијене резултате 

-уме да презентује пројекат 

самостално са критичким освртом 

на јаке и слабе стране пројекта 

– поставља резултат свог рада на 

интернет, ради дељења са другима, 
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података) 

 

-уме да презентује део 

пројекта у коме је учетвовао 

сараднички 

уз помоћ наставника 

РАЧУНАРСТВО и 

пројектна настава 

 Ученик: 

- зна радно окружење  Python  

- зна начин коришћења 

основних аритметичких 

операција у програмском 

језику 

-уме да наводи кораке при 

изради простих линијских 

програма на примерима 

- учествује у групном пројекту 

уз помоћ наставника и 

ученика са знањем на 

напредном нивоу (припрема 

података) 

Ученик: 

- креира једноставан програм 

у текстуалном програмском 

језику 

- користи математичке изразе 

за израчунавања у 

једноставним програмима 

- објашњава и примењује 

одговарајућу програмску 

структуру (наредбе доделе, 

гранања, петље) 

– сарађује са осталим 

члановима групе у одабиру 

теме пројектног задатка, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са темом 

-уме да презентује део 

пројекта у коме је учетвовао 

сараднички 

Ученик: 

- креира сложен програм у радном 

окружењу  Python-а 

- користи у оквиру програма 

нумеричке, текстуалне и 

једнодимензионе низовске вредности 

-уме да напише програм гранања 

- одабира и примењује технике и 

алате у складу са фазама реализације 

пројекта 

– наводи кораке и описује поступак 

решавања пројектног задатка 

-уме да презентује пројекат 

самостално 

Ученик: 

-зна да направи циклични 

алгоритам и програм за задати 

проблем 

- креира сложен програм 

(комбинација линијске и разгранате 

структуре) у радном 

окружењу  Python-а 

- препознаје грешке у програму и 

зна да поправи грешку како би 

програм радио 

- разлаже сложени проблем на 

једноставније функционалне 

целине (потпрограме) 

-уме да презентује пројекат 

самостално са критичким освртом 

на јаке и слабе стране пројекта 

– поставља резултат свог рада на 

интернет, ради дељења са другима, 

уз помоћ наставника 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање РАЗРЕД: Шести 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

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

вежбања у савременим условима живота и рада. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 
 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој 

Ученик зна и разуме комлексе простих и 

општеприпремних вежби. 
Користи научене вежбе у спорту и 

рекреацији у различитим животним 

ситуацијама. 
Упоређује резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст.       

На свим часовима као и на 

другим организационим 

облицима рада, посебан 

акценат се ставља на: 

- развијање физичких 

способности које се 

 Праћење, вредновање и евидентирање физичких 

способности ученика спроводи се на основу 

Приручника за праћење физичког развоја и 
развоја моторичких способности ученика у 

настави физичког васпитања, (Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, 
2016). 

У процесу оцењивања пожељно је користити 

лични картон ученика (евиденција о процесу и 
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гипкости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој 

координације. 

Примена националне 

батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја 

и моторичких 

способности. 

 

Чува животну средину током вежбања.      
Користи основну терминологију 

вежбања.    
Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 
 
Примени достигнут ниво усвојенеи ниво 

технике кретања у игри, спорту, и 

свакодневном животу. 
Поседује висок ниво знања, вештине и 

умења. 
 
Демонстрира сложеније комплексе 

вежби.  
 
Примењује у свакодневном животу.  
 
Препознаје грешке при вежбању и схвата 

циљ вежбе.  
 
Препознаје лепоту покрета и кретања у 

физичком вежбању и спорту. 

континуирано реализује у 

уводном и припремном делу 

часа путем вежби обликовања. 

Део главне фазе часа може се 

користи за развој основних 

физичких способности 

узимајући у обзир утицај који 

наставна тема има на њихов 

развој. Методе и облике рада 

наставник бира у складу са 

потребама и могућностима 

ученика и материјално-

техничким условима за рад; 

- подстицање ученика на 

самостално вежбање; 

- учвршћивање правилног 

држања тела. 

 

продуктима рада ученика, уз коментаре и 

препоруке) као извор података и показатеља о 
напредовању ученика. Предности коришћења 

личног картона ученика су вишеструке: 

омогућава континуирано и систематично 
праћење напредовања, представља увид у 

праћење различитих аспеката учења и развоја, 

представља, подршку у оспособљавању ученика 
за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите области постигнућа (јаке и слабе 

стране) ученика. 
У циљу сагледавања и анализирања ефеката 

наставе физичког и здравственог васпитања, 

препоручује се да наставник подједнако, 
континуирано прати и вреднује: 

- Активност и однос ученика према физичком и 

здравственом васпитању који обухвата: 
- вежбање у адекватној спортској опреми; 

- редовно присуствовање на часовима физичког и 

здравственог васпитања и обавезним физичким 
активностима; 

- учествовање у ванчасовним и ваншколским 

активностима и др. 
- Приказ једног од усвојених комплекса 

општеприпремних вежби (вежби обликовања), 

- Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, 
умења и навика (напредак у усавршавању 

технике): 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

* Атлетика 
Обавезни садржаји: 

Техника спринтерског 

трчања. 

Истрајно трчање-припрема 

за крос 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле 

Скок увис 

Бацање „вортекс-а“. 

Проширени садржаји: 

 

-Комбинује и користи достигнути 

ниво усвојене технике кретања у 

спорту и свакодневном животу 

- доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 

- развија своје физичке 

способности применом вежбања из 

атлетике 

 

 одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

  примени вежбања из 

гимнастике за развој 

физичких способности; 

Усвајање моторичких знања, 

умења и навика, остварује се 

кроз примену обавезних и 

препоручених програмских 

садржаја атлетике, гимнастике, 

спортских игара, плеса, 

ритмичке гимнастике, 

примењујући основне 

дидактичко-методичке 

принципе и методе рада 

неопходне за достизање 

постављених исхода. 

Усвојена знања, умења и 

навике треба да омогуће 

ученицима њихову примену у 

спорту, рекреацији и 

* Атлетика 

Атлетика: Tехника измене 

штафете; скока увис опкорачна 

техника; Спринтерско трчање 60 

m на време, бацање вортекса. 

Истрајно трчање у трајању од 8 

минута. Техника бацања 

„вортекса”. Трчање школског 

кроса 

Спортска гимнастика: Вежбе 

на тлу: – став на шакама, колут 

напред уз помоћ, – летећи колут, 

– два премета странце „звезде” 

спојено, – мост заклоном 

(ученице); мост из лежања на 

леђима (ученици). Састав на тлу 



 

526 | с т р а н а  

 

Скок увис(леђна техника). 

Тробој 

 

 

 

* Спортска гимнастика 
Основни садржаји: 

Вежбе и комбинације 

вежби карактеристичних за 

поједине справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполина или одскочна 

даска 

Греда 

Проширени садржаји: 

На тлу и справама 

сложеније 

вежбе и комбинације 

вежби. 

 

* Основе тимских и 

спортских игара 
 

Основни садржаји  

Кошарка: 

Основни елементи технике 

и правила: - кретање у 

основном 

ставу у одбрани, 

- контрола лопте у 

месту и кретању, 

- вођење лопте, 

- дриблинг, 

- хватањa и додавањa лопте, 

- шутирања, 

- принципи, индувидуалне 

одбране, 

- откривање и 

 Примењује здравствено 

хигијенске мере у 

вежбању. 

 Одговорно се односи 

према објектима, справама 

и реквизитима 

 Процени сопствене 

могућности за вежбање у 

гимнастици 

 Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским 

манифестацијама. 

 Примењује мере 

безбедности у вежбању у 

школи и ван ње. 

 Користи елементе технике 

у игри 

 Учествује на 

унутародељењским 

такмичењима 

-Препознаје основе 

кошаркашке технике. 

-Примени основна знања 

правила кошарке.  

              -Решава конфликте на 

друштвено прихватљив начин 

              -Прихвата победу и пораз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

свакодневним и специфичним 

ситуацијама. 

Стицање знања, умења и 

навика је континуирани процес 

индивидуалног напредовања 

ученика у складу са његовим 

психо-физичким 

способностима. 

Ученицима који нису у стању 

да усвоје неке од садржаја, 

задају се вежбања слична али 

лакша од предвиђених или 

предвежбе. 

Корективно  -педагошки рад 

Уколико ученик не достигне 

предвиђени исход, оставља се 

могућност да исти достигне у 

наредном периоду. 

Усавршавање неких 

моторичких задатака је 

континуирани процес без 

обзира на садржаје програма 

(техника ходања, трчања, 

примена научене игре итд.). 

У раду са напреднијим 

ученицима реализују се 

препоручени садржаји или 

садржаји из наредних разреда. 

Кроз процес реализације 

програма неопходно је пратити 

способности ученика за 

поједине спортове, у виду 

различитих спортских секција 

а са циљем такмичења из 

спортских дисциплина. 

(такмичења у организацији 

комбинован од елемената из 

петог, шестог и усвојених 

елемената из седмог разреда. 

Прескок: . разношка, згрчка 

(висина справе до 120 cm). 

Греда: 

Ниска греда – поновити и 

допунити садржаје из 

претходног разреда (ниска 

греда): комбинација вежби из 

основног програма (ученице 

саме комбинују две дужине 

ниске греде – обавезно са 

наскоком и саскоком). Висока 

греда – комбинација вежби: 

(чеоно према греди): из места 

или залетом наскок у упор 

одножно, окрет за 900 у упор 

клечећи на одножној нози, 

заножити слободном ногом 

(вага у у упору клечећем „мала 

вага”); клек искораком заножне 

и спојено усправ, одручити, 

лагано трчање или ходање на 

прстима, ходање докорацима, 

скок суножним одскоком и 

доскоком на једну ногу; саскок 

пруженим телом са окретом 90 

или 180 степени 

Трамполина или одскочна 

даска :скокови пруженим 

телом,згрченим предножијем 

 

Одбојка: – одигравање лопте 

техникама прстима и „чекићем”; 

– доњи сервис; – смечирање у 



 

527 | с т р а н а  

 

покривање (сарадња 

играча), 

- основна правила 

Проширени садржаји : 

Напредни елементи технике, 

тактике и правила игре:  

- дриблинг, 

- финтирање, 

- основни принципи 

колективне одбране. 

 

* Плес и ритмика 
 

Основни садржаји  

Вежбе са вијачом 

Народно коло "Моравац"  

Народно коло из краја у којем 

се школа налази 

Проширени садржаји  

Састав са обручем 

Састав са лоптом 

Кратки састав са вијачом 

Енглески валцер 

 

Полигони: 

Полигони у складу са 

реализиованим моторичким 

садржајима 

 

 

 

 

 Игра народни коло 

 Поседује основна знања о 

врстама плеса и вежбама 

ритмичке гимнастике. 

 Препознаје српску 

традиционалну игру 

 Изводи кретање у 

различитом ритму. 

 Изводи кратак састав уз 

музичку пратњу 

 Изводи једноставне саставе 

са реквизитима 

Демонстрира различите 

врсте плеса, ритмичких 

вежби  и народних кола. 

Препознаје и исправља 

грешке при извођењу 

покрета и вежби.  

Повеже врсте вежби, игара 

и спорта са њиховим 

утицајем на здравље. 

Савеза за школски спорт 

Србије 

 

олакшаним условима; – 

индивидуални блок; – игра 

преко мреже. 

Кошарка: Примена елемената 

технике у игри. Придржавање 

тактичких упутстава и кретање у 

игри. 

 

Рукомет: Примена елемената 

технике у игри. Придржавање 

тактичких упутстава и кретање у 

игри. 

 

Футсал: Примена усвојених 

елемената 

 

Плес и ритимка: – Вежба са 

вијачом, лоптом или обручем. 

Дупли провак кружењем вијаче 

унапред; – народно „Моравац” 

коло уз музику (трећа, четврта и 

пета варијанта); – енглески 

валцер 

 

 

 
ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
Физичко вежбање и спорт 

Основни садржаји: 

Основна правила вежбања. 

Основна правила Кошарке и 

Рукомета. 

Понашање према осталим 

субјектима у игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене 

екипе). 

Чување и 

-Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

- Направи план дневних 

активности. 

- Чува животну средину током 

вежбања. 

 

 Прихвата победу и пораз. 

 подстиче породицу на 

потребу примене редовне 

Достизањем исхода ове 

наставне области, ученици 

стичу знања, вештине, ставове 

и вредности о вежбању 

(основним појмовима о вежби, 

како се неко вежбање изводи и 

чему конкретна вежба и 

вежбање служи), физичком 

васпитању, спорту, рекреацији 

и здрављу. 

ндивидуални напредак 

моторичких способности сваког 

ученика процењује се у односу 

на претходно проверено стање. 

Приликом оцењивања 

неопходно је узети у обзир 

способности ученика, степен 

спретности и умешности. 

Уколико ученик нема развијене 

посебне способности, приликом 
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одржавање  материјалних добара 

које се користе у вежбању. 

Уредно постављање и склањање 

справа и рекввизита неопходних 

за вежбање.  

Облици насиља у физичком 

васпитању и спорту. „Ферплеј“ 

(навијање, победа, пораз 

решавање конфликтних 

ситуација). 

Писани и електронски извори 

информација из области физичког 

васпитања и спорта. 

Развој физичких способности у 

функцији сналажења у ванредним 

ситуацијама (земљотрес,пожар...) 

Повезаност физичког и естетског 

вежбања у породици. 

Планирање вежбања у оквиру 

дневних  активности. 

 

Здравствено васпитање 

Основни садржаји: 

 

Значај физичке активности за 

здравље. 

Поштовање здравствено - 

хигијенских мера пре и после 

вежбања. 

Последице неодржавања хигијене 

- хигијена пре и после вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа у 

исхрани. 

Последице неправилне исхране и 

прекомерног уношења 

енергетских напитака. 

Поступци ученика након повреда 

(тражења помоћи). 

Вежбање и играње у различитим 

временским условима (упутства 

за игру и вежбање на отвореном 

простору) 

Чување околине на отвореним 

физичке активности. 

 Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским 

манифестацијама. 

 Одговорно се односи 

према објектима, справама 

и реквизити 

 Жели да се бави 

физичким, односно 

спортским активностима, 

пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - 

њихове позитивне утицаје 

на здравље, дружење и 

добро расположење; 

 Примењује здравствено-

хигијенске мере у 

вежбању. 

 Разликује здраве и 

нездраве начине у 

исхрани.  

 Наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље. 

 Користи само препоручене 

додатке исхрани. 

 Примени препоручени 

дневни ритам рада, исхране 

и одмора.  

 

Посебно планиране и 

осмишљене информације о 

вежбању и здрављу преносе се 

непосредно пре, током и након 

вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се 

кроз све организационе облике 

рада у физичком и здравственом 

васпитању уз практичан рад и 

обухвата: формирање правилног 

односа према физичком вежбању, 

здрављу и раду; развијање и 

неговање фер-плеја; 

препознавање негативних облика 

понашања у спорту и навијању; 

вредновање естетских вредности 

у физичком вежбању, рекреацији 

и спорту; развијање креативности 

у вежбању; очување животне 

средине, као и развијање и 

неговање здравствене културе 

ученика. 

оцењивања узима се у обзир 

индивидуални напредак његов 

индивидуални напредак у 

односу на претходна достигнућа 

и могућности као и ангажовање 

ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од 

практичног дела наставе, 

наставник прати и вреднује: 

- ниво остварености исхода из 

области Физичка и здравствена 

култура; 

- учешће у организацији 

ваннаставних активности. 

- Радни картон: наставник води 

за сваког ученика. Радни картон 

садржи: податке о стању 

физичких способности са 

тестирања, оспособљености у 

вештинама напомене о 

специфичностима ученика и 

остале податке неопходне 

наставнику. 
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просторима изабраним за 

вежбање. 

Последице конзумирања дувана. 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 
 
Ове активности организују се у 

оквиру редовног распореда или 

према посебном распореду у 

складу са просторним 

могућностима школе и потребама 

ученика у трајању од 1,5 час 

недељно. 
Обавезни програмски садржаји 

ових активности су:  
- Кондиционо вежбање ученика у 

трајању од најмање 20 минута;  
- Мини рукомет:  
Препоручени програмски 

садржаји ових активности:  
- Обучавање и усавршавање 

елемената предвиђених 

препорученим наставним 

садржајима:  
1. Атлетике;  
2. Гимнастике;  
3. Плеса и ритмике;  
4. Других активности 

предвиђених програмом 

школских такмичења.  
- Пливање;  
- Скијање;  
- Клизање;  
- Бадминтон;  
- Стони тенис;  
- Оријентиринг;  
- Друге активности по избору 

Стручног већа школе.  

 

 

 

 

  

Обавезне физичке активности  ученика 

доприносе остваривању циља и исхода 

физичког и здравственог васпитања. 
Ове активности организују се у оквиру 

редовног распореда или према посебном 

распореду у складу са просторним 

могућностима школе и потребама 

ученика у трајању од 1,5 час недељно. 
У школама које имају одговарајуће 

материјално-техничке и просторне 

услове, фонд од 1/2 школског часа 

односно 22,5 минута, на недељном 

нивоу, може се реализовати тако што ће 

ученици сваке друге недеље имати још 

један час ових активности, или на други 

начин који предложи Стручно веће 

физичког и здравственог васпитања. 

Ради ефикаснијег рада и обухваћености 

свих ученика дозвољено је спајање два 

одељења истог разреда. Два наставника 

раде истовремено са два одељења.  
Фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 

минута, на недељном нивоу, реализује 

се кумулативно, једном у тромесечју, у 

укупном трајању од 6 школских часова, 

односно 4,5 сати.  
Стручно веће може предложити неки 

други начин организације ових 

активности, посебно уколико се школа 

определи да ове активности реализује 

иѕван школе (пливање, скијање, 

клизање, орјентиринг... 

Посматрање и праћење ученика и 

њихових активности 
- вредновање рада сваког ученика 
- ангажовање ученика 
- примерен однос према настави ФЗВ и 

ОФА, наставнику и другм ученицима, и 

поштовање правила рада 
- редовно ношење адекватне опреме 
- учествовање у ванчасовним и 

ваншколским активностима у скоаду са 

могућностима 
 
напомена: 
обзиром да на часовима ОФА нема 

бројчаног оцењивања, активноти и 

залагање ученика могу бити препоручене 

као оцене на ФЗВ за ангажовање и однос 

према предмету 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
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ТЕМА 
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Ученик остварује минималан 

напредак у савладавању 

програма предмета и 

испуњавања уз велику помоћ 

наставника захтеве који су 

утврђени у већем делу 

основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа и ангажовање 

ученика. 

 

Ученик остварије редности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности са 

доста грешака при извођењу. 

 

Ученик остварује напредак у 

савладавању програма 

предмета испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

већи део на средњем нивоу 

постигнућа, уз већу помоћ 

наставника, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

постигнућа, уз ангажовање 

ученика.  

 

Ученик остварије  вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

вече грешке при извођењу. 

Ученик  остварује значајан 

напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног нивоа 

постигнућа уз мању помоћ 

наставника, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз 

висок степен ангажовања. 

 

Ученик остварује вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

мање грешке при извођењу. 

Ученик остварује веома 

значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу, 

као и већину захтева са 

напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

постигнућима, уз веома висок 

степен ангажовања. 

 

Ученик остварије ниво 

вредности националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности без грешака при 

извођењу. 

АТЛЕТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основне 

дисциплине атлетике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик препознаје технику 

измене штафете; скока увис 

леђне технике;бацање кугле-

бочна техника  као и  

спринтерско трчање 

 

Ученик препознаје технику 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

већу помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз велику помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира 

технику измене штафете, 

,бацања кугле, скока увис-

маказице  техника као и 

Ученик који стварује  напредак 

уз малу помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

мању помоћ наставника 

 

Ученик разуме и зна да 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби уз мању помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира 

технику измене 

штафете,бацања кугле, скока 

увис-маказице, као и технику 

Ученик који остварује  висок 

напредак при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно  разуме 

поделу и зна да наведе 

дисциплине атлетике 

самостално. 

 

Ученик  самостално 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби 

 

Ученик потпуно  самостално, 

без грешки демонстрира 

атлетске технике : технику 

измене штафете,бацања кугле, 

скока увис-маказице, као и 
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ниског старта и разликује 

ниски од високог старта. 

 

Ученик остварује минималне 

вредности мерења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

технику спринтерског трчања 

и ниски старт. 

 

Ученик остварује средње 

вредности мерења. 

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања 

спринтерског трчања и ниски 

старт. 

 

Ученик зна и разуме правила 

штафетне трке уз мању помоћ 

наставника. 

 

Ученик зна и разуме правила 

спринтерске  трке уз мању 

помоћ наставника. 

 

Ученик уз малу помоћ 

наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања, и 

у великој мери реализује 

задату дистанцу. 

 

Ученик примењује 

безбедносне мере при 

демонстрацији технике бацања 

кугле. 

 

Ученик се одговорно  односи 

према објектима, справама и 

реквизитима. 

 

Ученик препознаје грешке при 

извођењу атлетских техника, 

уз мању помоћ наставника. 

технику спринтерског трчања 

и ниски старт 

 

Ученик примењује све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника 

 

Ученик се одговорно  односи 

према објектима, справама и 

реквизитима. 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе. 

  

Ученик потпуно 

самостално  зна да наведе 

наведе каракеристике Крос 

трчања, и успева да истрчи 

задату дистанцу. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основну 

поделу спортске гимнастике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик разликује вежбе на 

партеру од вежби на справама. 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз већу 

помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз већу помоћ 

наставника. 

Ученик који 

остварује  напредак уз 

минималну помоћ наставника 

при савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз 

минималну  помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 

вежби уз минималну помоћ 

наставника. 

Ученик који 

остварује  напредак без помоћ 

наставника при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно разуме поделу 

и зна самостално да наведе 

вежбе и справе спортске 

гимнастике. 

 

Ученик самостално 

демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 

вежби. 
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Ученик препознаје основну 

терминологију спортске 

гимнастике (правилан назив 

гимнастичких елемената) 

 

Ученик препознаје вежбе на 

партеру.  

 

Ученик зна да наведе 

гимнастичке справе и њихове 

карактеристике уз помоћ 

наставника. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира гимнастички 

елемент уз велику помоћ 

наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм– техника  разношка. 

 

 

Ученик демонстрира ходање 

на греди са окретима и 

одржавањем равнотеже уз 

мању помоћ наставника.  

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз мање грешке помоћ 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм –– техника разношка. 

 

Ученик демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже уз мању помоћ 

наставника.  

 

Ученик 

примењује  безбедносне мере 

при демонстрацији техника. 

 

 

Ученик самостално наставника 

демонстрира вежбе на партеру 

(колут напред, колут назад, 

став на шакама, премет 

странце „звезда“, мост, краћи 

састав на тлу. 

 

Ученик самостално и без 

грешки демонстрира прескок 

повишене справе до 120цм – 

техника разношка. 

 

Ученик самостално и без 

грешки демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже. 

 

Ученик примењује  све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

Ученик зна и увиђа 

самостално  грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТОВА 

Ученик препознаје основе 

тимских спортова као и 

реквизите који се користе у 

истим. 

 

Ученик препознаје 

елементе  технику вођења и 

додавања лопте у тимским 

спортовима (футсал, рукомет) 

 

Ученик препознаје терен на 

коме се одређени спорт 

реализује. 

 

Ученик препознаје 

посебне  елементе техника у 

тимским спортовима као и 

Ученик зна да наведе основна 

правила тимских спортова уз 

велику помоћ наставника 

 

Ученик 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал , 

рукомет) уз веће грешке. 

 

Ученик зна да демонстрира 

елементе технике рукомета 

вођење и додавање  лопте- уз 

помоћ наставника. 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

Ученик зна да наведе правила 

тимских спортова уз малу 

помоћ наставника. 

 

Ученик зна и разуме као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал , 

рукомет) уз минималне 

грешке. 

 

Ученик зна, разуме и 

демонстрира елементе технике 

рукомет – трокорак, скок шут. 

са минималним грешкама. 

 

Ученик зна да разликује врсте 

Ученик самостално зна да 

наведе правила тимских 

спортова. 

 

Ученик самостално зна, разуме 

као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

рукомет) 

 

Ученик зна самостално, разуме 

и демонстрира елементе 

технике рукомета 

 

Ученик зна самостално да 

разликује и демонстрира врсте 
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основна правила игре. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира основну технику 

вођења и додавања лопте 

(рукомет, футсал,) 

 

Ученик рпепознаје трокорак, 

скок шут (рукомет) 

 

Ученик препознаје елементе 

технике рукомета-  блок. 

 

Ученик учествује у игри уз 

минимано залагање. 

вођења и додавања лопте 

(рукомет, футсал,) 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

рукомет – трокорак, скок шут. 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

рукометну технику – блок 

 

Ученик учествује и прати  игру 

уз минимално примењивање и 

разумевање правила игре, као и 

тактике. 

блока у рукомету уз мању 

помоћ наставника 

 

Ученик учествује, и прати  у 

игри и примењује правила 

игре, као и тактику. 

блока у одбојци . 

 

Ученик зна, разуме и 

демонмстрира одбојкашку 

технику - сервис и пријем 

сервиса. 

 

Ученик зна, разуме и 

самостално демонмстрира 

трокорак, скок шут. 

 

Ученик зна, разуме и 

самостално 

демонсстрира  рукометну 

тактику и зонску одбрану (6:0 

и 5:1) 

 

Ученик учествује, и 

прати  игру, и примењује 

правила игре, као и тактику. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

 

ПЛЕС И РИТМИКА Ученик препознаје и разликује 

реквизите ритмичке 

гимнастике 

 

Ученик препознаје основне 

елементе са ритмичким 

реквизитима. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира основне елементе 

ритмичке гимнастике са 

реквизитима.  

демонстрира прескок вијаче са 

већим потешкоћама. 

 

зна и разуме уз већу помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

демонстрира уз велике грешке 

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 

самостално, са мањим 

потешкоћама прескаче вијачу 

зна и разуме уз мању помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

демонстрира уз мање 

 грешке трћу, четврту и пету 

верзију народног 

кола  „Моравац“ 

самостално без потешкоћа 

прескаче вијачу 

 

зна и разуме како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

зна разуме и самостално 

демонстрира  

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 
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Учени препознаје народно 

коло „Моравац“ 

 

Ученик учествује у игри 

народног кола уз минимално 

залагање.  

Самостално уз музику 

демонстрира краћи састав са 

реквизитима 

 

Препознаје и исправља грешке 

при извођењу покрета и 

вежби.  

ПОЛИГОНИ препознаје станице на 

полигону 

 

уз велику помоћ наставника 

реализује полигон, 

постиже минимано мерење за 

задати полигон уз веће грешке 

при реализацији 

 

 

 

 

зна да процени ниво сопствене 

дневне физичке активности 

 

уз  помоћ наставника реализује 

полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз веће 

грешке при реализацији 

примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње 

 

реализује  полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз вмање 

грешке при реализацији 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

 

 

 

 

зна да примени високе мере 

безбедности у вежбању  у 

школи и ван ње. 

 

без грешки реализује задати 

полигон, 

постиже висок ниво мерења  

 

зна да самостално осмисли 

полигон спретности и 

окретности. 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И 

СПОРТ 

минимално залагање при 

спортском вежбању 

 

минимално ношење спортке 

опреме 

 

Ученик се одности са 

минимумом поштовањем 

према наставнику, субјектима 

игре судији, публици. 

 

препознаје основне вежбе и 

њихов утицај на здравље 

препознаје основе Фер-плеја 

 

препознаје облике насиља у 

спорту 

 

зна да препозна последице 

недовољне физичке 

активности  

зна да маправи план дневних 

активности. уз помоћ 

наставника 

 

повеже врсте вежби, игара и 

спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз већу  помоћ  наставника. 

 

Ученик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици. 

 

зна да наведе  уз већу помоћ 

наставника врсте насиља у 

спорту. 

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

активности уз већу помоћ 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна да направи план дневних 

активности уз малу помоћ 

наставника 

 

Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским манифестацијама 

Ученик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици са мањим 

пропустима.  

 

Зна да наведе уз мању помоћ 

наставника врсте насиља у 

спорту 

 

зна да повеже врсте вежби, 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна самостално да направи 

план дневних активности. 

 

Чува животну средину током 

вежбања.  

 

Прихвата победу и пораз. 

 

Одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

Зна и разуме врсте насиља у 

спорту  

Решава конфликте на 

друштвено прихватњљив 

начин.  

 

Подстиче породицу на потребу 
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наставника.  

 

игара и спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз мање грешке  

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

активности уз мању помоћ  

 

примене редовне физичке 

активности.  

 

зна и самостално проналази  и 

користи различите изворе 

информација за упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

 

Зна,  разуме и придржава се 

Фер-плеја 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ 

вежбања 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

препознаје утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

минимално одржава  

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

препознаје последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

препознаје правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

перпознаје мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик минимално брине о 

животној околини током 

вежбања. 

уз већу помоћ наставника зна 

да наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

одржава на прихватљивом 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

ученик зна у теорији да наведе 

мере за пружање прве помоћи 

након површинских повреда, 

уганућа у прелома. 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

уз мању помоћ наставника зна 

да наведе и разуме утицај 

аеробног вежбања (ходања, 

трчања и др.) на кардио-

респираторни систем. 

 

одржава на вишем 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани уз мању помоћ 

наставника 

 

У мањој мери зна да пружи 

прву помоћ помоћи након 

површинских повреда, уганућа 

у прелома. 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

зна и разуме самостално да 

наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем.   

 

одржава на високом нивоу   

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. (лична 

хигијена,простора и реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани. 

 

зна поделу енергетских 

напитака и последице њиховог 

прекомерног конзумирања. 

 

Ученик асистира при пружау 

прве помоћи након 

површинских повреда, уганућа 

у прелома. 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања. 
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зна да наведе уз већу помоћ 

наставника мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик у већој мери брине о 

животнојоколини током 

вежбања. 

супстанци 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања са 

мањим пропустима. 

 

зна и разуме  последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

зна и разуме  правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

зна и разуме мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД:   ШЕСТИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1. ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ 

И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ 

И ДРУГИМА 
 

 

– разуме краће текстове 

који се односе на 

поздрављање, 

представљање 

и тражење/ давање 

информација личне 

природе; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једно- 

ставна језичка средства; 

– постави и одговори на 

Слушање и читање краћих, једноставних текстова који 

се односе на поздрављање, представљање и тражење/ 

давање информација личне 

природе; реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника и иницирање комуникације; усмено и 

писано давање информације о себи и другима; усмено 

и писано тражење информације о другима. 

 

Језички садржаји 
Come stai? Come sta?Come va?Bene, grazie.A presto! A 

domani! 

Buona notte! 

Di dove sei? Sono di... Sono della Serbia. Come ti 

chiami?/Come si chiama?/Mi chiamo…/Sono…Piacere. 

Dove abiti? Dove vivi?/ Abito a ..., in Via .../Qual è il 

 праћење ученика сваког часа, 

од почетка до краја, кроз 

дијалог вођен између ученика 

и наставника, ученика и 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег писаног 

текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 
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једноставна питања личне 

природе; 

– у неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи и 

другима; 

tuo/il Suo indirizzo?/Il mio indirizzo è..../Nome, cognome, 

indirizzo, nazionalità, data 

di nascita.../ 

Questo/a è il mio amico/la mia amica... Si chiama.../ 

Questo è il signor.../la signora...Lui/lei è di Verona. È 

nato/a Padova, ma vive a 

Torino.Questa è mia cugina Marta. Lei vive in Italia. 

Io sono figlia unica,e tu? Hai fratelli o sorelle? 

Questi sono i miei compagni di classe (mostrando la foto). 

Quanti anni hai? / Ho 12 anni./ Quando sei nato/a? Sono 

nato/a il/l’....nel..../Quando è il tuo compleanno? Il mio 

compleanno è ... 

Презент индикатива 

Личне заменице. 

Упитне речи: come, di dove, quanto, dove, come/chi, che 

cosa, chi. 

Показна заменица (questo/a/e/i). 

Основни бројеви. 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила 

учтивости; титуле уз презимена особа (Signor Rossi, 

Signora Rossi); имена и надимци; начин писања 

адресе. 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне вежбе 

и задаци; 

целочасовнеконтролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци сопствене 

израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика прилоком 

рада у групи; 

 знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

 провера знања ученика и 

процена нивоа усвојено-сти 

целокупног градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика сваког часа, 

од почетка до краја, кроз 

дијалог вођен између ученика 

и наставника, ученика и 

2. ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПОЈАВА И 

МЕСТА 
 

– разуме једноставан опис 

особа, биљака, животиња, 

предмета, појaва 

или места; 

– опише карактеристике 

бића, предмета, појава и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства; 

 

Слушање и читање једноставних описа бића, 

предмета, појава и места; усмено и писано описивање 

бића, предмета, појава и места. 

 

Језички садржаји 
Andrea ha i capelli/ gli occhi/ neri. È alto/a, magro/a... ha 

gli occhi azzurri. Fabio è più alto di Luigi./ Lei è la mia 

migliore amica. È 

simpatica. 

Questa è la mia camera. È piccola, ma mi piace molto. È 

molto ordinata/disordinata.C’è un tavolo./Ci sono due 

sedie. 

Lui/lei porta i pantaloni neri/la gonna rossa. 

Nicola è il mio fratello minore/maggiore. Lui suona il 

violino molto bene. 

Il ghepardo è un animale molto veloce/velocissimo. 

Личне заменице. 

Упитне речи (quanto, dove, come/chi, che cosa). 

Придеви. Род, број и слагање с именицама. 

Одређени и неодређени члан. 

Прилози за начин. 
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Поређење придева са più/meno. 

Апсолутни суперлатив. 

(Интер)културни садржаји: најважније географске 

карактеристике Италије; биљни и животињски свет. 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег писаног 

текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне вежбе 

и задаци; 

целочасовнеконтролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци сопствене 

израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика прилоком 

рада у групи; 

 знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

3. ПОЗИВ И 

РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА 

УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 
 

– разуме једноставне 

предлоге и одговори на 

њих; 

– упути једноставан 

предлог; 

– пружи одговарајући 

изговор или одговарајуће 

оправдање; 

– разуме једноставне 

молбе и захтеве и реагује 

на њих; 

Слушање и читање једноставних текстова који садрже 

предлоге; усмено и писано договарање око предлога 

за учешће у заједничкој активности; писање позива за 

заједничку активност (нпр. прославу рођендана, 

спортску активност и сл.); прихватање/одбијање 

предлога,усмено или писано, уз поштовање основних 

норми учтивости и 

давање одговарајућег оправдања. 

 

Језички садржаји 
 

Facciamo una gita domani? Perché no? È un’ottima idea! 

Perché non chiamiamo anche Marco? Dove ci troviamo? 

Dai, andiamo! A che 

ora partiamo? Alle sette, va bene? Prendiamo il treno alle 

otto. Perfetto! Portiamo anche i panini? Ci sentiamo 

stasera. 

Ti invito a venire alla mia festa di compleanno!/ Vorrei 

invitarti alla mia festa. Grazie, ci vengo volentieri!/Mi 

dispiace, ma non posso 

perché non mi sento bene. 

Non mangiare troppi dolci! Bevi tanta acqua!/ Facciamo i 

compiti insieme! Sta’ tranquillo! 

Презент индикатива најфреквентнијих повратних 

глагола. 

Садашње време у значењу будућег. 

Заповедни начин фреквентних глагола. 

(Интер)културни садржаји: разонода; прикладно 

позивање и прихватање/ одбијање позива. 

4. ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА 

ИЗВИЊЕЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 
 

 упути једноставне молбе 

и захтеве; 

– затражи и пружи кратко 

обавештење; 

– захвали се и извини се 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– саопшти кратку поруку 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се 

нуди/тражи помоћ, услуга, обавештење или се 

изражава жеља, извињење, захвалност; усмено и 

писано тражење и давање обавештења; усмено и 

писано упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање 

на њу; усмено и писано изражавање захвалности и 

извињења. 

 

Језички садржаји 
Potresti aprire la finestra, per favore? Grazie. Prego. 
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којом се захваљује; Posso aiutarti? Sì, grazie, sei molto gentile. No, 

grazie./Posso fare una domanda? / Prego./Vorrei un 

bicchiere di acqua, per favore./Mi 

dispiace, ma non posso. Permesso, posso entrare? Scusa! 

Scusi! Un momento/un attimo, per favore. 

Posso provare queste scarpe, per favore? Che numero 

porti? /Quale libro ti piace?Questo qui?Quello lì? 

Pronto! Sono Anna, vorrei parlare con Luca, per favore. 

Grazie del regalo! È bellissimo! 

A che ora parte il treno per Palermo? Alle 20. / Dov’è la 

fermata dell’autobus numero 71? 

Модални глаголи (potere, dovere, volere). 

Кондиционал учтивости (potere, volere). 

Упитни придеви: quale/i; che. 

Показне заменице: quello/a/i/e; questo/a/i/e. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације, дружење и пријатељски односи. 

говорник; 

 провера знања ученика 

и процена нивоа 

усвојено-сти целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика сваког часа, 

од почетка до краја, кроз 

дијалог вођен између ученика 

и наставника, ученика и 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег писаног 

текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне вежбе 

и задаци; 

целочасовнеконтролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци сопствене 

5. РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 
 

  

 

– разуме и следи 

једноставна упутства у 

вези с уобичајеним 

ситуација- 

ма из свакодневног 

живота; 

– даје једноставна 

упутства из домена 

свакодневног живота и 

личних интересовања; 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства (нпр.за наставну активност, за 

компјутерску или обичну игру, за употребу 

апарата/апликација, рецепт за прављење јела и сл.) са 

визуелном подршком и без ње; усмено давање 

једноставних упутстава уз адекватну гестикулацију 

или без ње; писано давање једноставних упутстава. 

 Језички садржаји 
Ascolta e rispondi alle seguenti domande. Scegli la 

risposta giusta. Create il poster. Completa la tabella. Usa 

le parole date./ Scrivi 

un’email a un tuo amico. 

Pulire le patate. Tagliare (tagliate) le cipolle. Cuocere a 

fuoco lento. / È vietato fumare! Vietato fotografare! 

Заповедни начин. 

(Интер)културни садржаји: традиционалне омиљене 

врсте јела; игре. 

 6. УПУЋИВАЊЕ 

ЧЕСТИТКИ И 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ЗАХВАЛНОСТИ 
 

– разуме честитку и 

одговори на њу; 

– упути пригодну 

честитку; 

 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се 

честитају празници, рођендани и значајни догађаји 

или се изражава жаљење; реаговање на упућену 

честитку у усменом и писаном облику; упућивање 

пригодних честитки у усменом и писаном облику. 

 

Језички садржаји 
Buon compleanno!Tanti auguri! 

Bravo/a/i/e! Bravissimo/a/i/e! In bocca al lupo! Crepi! 
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Buon Anno!Felice Anno Nuovo!/Buon 

Natale!/Forza!/Sono felice per te!/Mi dispiace.Che 

peccato! 

Узвичне реченице. 

(Интер)културни садржаји: значајни празници и 

догађаји и начин обележавања; честитање. 

израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика прилоком 

рада у групи; 

 знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

провера знања ученика и процена 

нивоа усвојено-сти целокупног 

градива путем годишњег теста 

 7. ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И РАДЊИ 

У 

САДАШЊОСТИ 
 

  
 

разуме једноставне 

текстове у којима се 

описују сталне, 

уобичајене 

и тренутне радње; 

– размени информације 

које се односе на опис 

догађаја и радњи у 

садашњости; 

– опише сталне, 

уобичајене и тренутне 

догађаје/ активности 

користећи 

неколико везаних 

исказа; 

Слушање и читање описа у вези са сталним, 

уобичајеним и тренутним догађајима, активностима и 

способностима; тражење и давање 

информација о сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима, активностима и способностима, у 

усменом и писаном облику; усмено и писано давање 

краћих описа о сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима, активностима и способностима. 

Језички садржаји 
Vivo in campagna. Abito al settimo piano di un 

grattacielo. 

La mattina si alza presto e fa colazione al bar./Di solito 

pranziamo verso le due./Non va a letto mai prima delle 

dieci./Qualche volta vado 

dai nonni dopo la scuola. 

Suo fratello è ancora piccolo e non sa nuotare. 

Садашње време. Повратни и прелазни глаголи. 

Глагол sapere. 

Прилози и прилошки изрази за време: oggi, domani, 

qualche volta, sempre, mai, di solito… 

Предлози. 

Редни бројеви до 10. 

(Интер)културни садржаји: породични живот; 

живот у школи – наставне и ваннаставне активности; 

распусти и путовања. 

8. ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И РАДЊЕ 

У ПРОШЛОСТИ 
 

  

 

– разуме краће текстове у 

којима се описују догађаји 

у прошлости; 

– размени информације у 

вези са догађајима у 

прошлости; 

– опише у неколико 

краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости; 

 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се 

описују догађаји и активности у прошлости; усмено и 

писано описивање догађаја и активности у прошлости. 

 Језички садржаји 
 

Ieri sono andata in piscina./Cosa avete fatto il sabato 

scorso? Siamo andati in campagna, e voi? Abbiamo fatto 

un giro in centro. 

Antonio Vivaldi è nato a Venezia. È stato un compositore 

e violinista italiano. 

Прошло време (Passato prossimo): помоћни глаголи 

essere/avere. 
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Прилози и прилошки изрази за време: ieri, due 

settimane fa, un anno fa... 

(Интер)културни садржаји: живот некад и сад. 

 

9. ИСКАЗИВАЊЕ 

ПЛАНОВА И 

НАМЕРА 
 

– размени једноставне 

исказе у вези са својим и 

туђим плановима и 

намерама; 

– саопшти шта он/она или 

неко други планира, 

намерава; 

Слушање и читање краћих, једноставних текстова у 

вези са плановима и намерама; усмено и писано 

договарање о планираним активностима. 

 

Језички садржаји 
 

Il sabato vado in piscina. /A che ora inizia la 

lezione?/Domani devo fare la spesa./ Sabato prossimo 

organizzo la festa di compleanno. Vuoi 

venire? Grazie.Vengo volentieri. A che ora comincia la 

festa ? 

Che fai domani sera ?Vuoi venire con me al cinema?Mi 

dispiace, ma non posso. Devo studiare. 

Употреба садашњег времена за будућу радњу. 

Предлози. 

Прилози за време (oggi, domani, dopo, sempre...). 

Модални глаголи (volere, potere, dovere). 

(Интер)културни садржаји: свакодневни живот, 

обавезе и разонода; породични и пријатељски односи. 

10. ИСКАЗИВАЊЕ 

ЖЕЉА, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 
 

 

– разуме свакодневне 

изразе у вези са 

непосредним и 

конкретним 

жељама, потребама, 

осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази основне жеље, 

потребе, осете и осећања 

користећи једноставна 

језичка средства; 

 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, 

осетима и осећањима; усмено и писано договарање у 

вези са задовољавањем потреба; усмено и писано 

исказивање интересовања за туђа осећања; усмено и 

писано исказивање својих осећања и реаговање на 

туђа. 

 

Језички садржаји 
 

Ho caldo/freddo/fame/sete.../Ti faccio un panino? Vuoi un 

po’ di acqua? /Non mi sento bene. Ho mal di 

testa/gola/stomaco. Sono molto 

stanca. Ho paura. Sono nervoso./Prendi una medicina. 

Va’ dal dottore. Riposati! 

Alzati!/ Fa’ un po’ di sport! /Non ti preoccupare! 

Andiamo al cinema!/ State attenti! Non parlate! Fate i 

compiti! 

Che peccato!/Che bello!/Mi dispiace tanto! 

Perché non facciamo una pausa? 

Заповедни начин (друго лице једнине и множине). 
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Прилози за начин (molto, tanto, bene, male). 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; 

употреба емотикона; емпатија. 

 11. ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

ВЕЛИЧИНА 
 

– разуме једноставна 

питања која се односе на 

положај предмета и 

бића у простору и правац 

кретања, и одговори на 

њих; 

– разуме обавештења о 

положају предмета и бића 

у простору и правцу 

кретања; 

– опише специфичније 

просторне односе и 

величине једноставним, 

везаним исказима; 

 

Слушање и читање краћих и једноставних текстова у 

вези са просторним односима и величинама уз 

визуелну подршку или без ње; усмено и писано 

размењивање информација у вези са просторним 

односима и величинама; усмено и писано описивање 

просторних односа и величина. 

  

Језички садржаји 
 

Scusa, sai dov’è la libreria? Devi andare dritto e girare a 

destra dopo il semaforo. /È a destra, dietro 

l’angolo/accanto alla posta. / 

Attraversa la piazza e lì c’è la libreria. Gira a destra e va’ 

sempre dritto. 

Scusi, sa dov’è la stazione ferroviaria?È di fronte al 

cinema. 

Dove sono i miei quaderni? Sono sul banco./Sotto la sedia 

c’è un gatto./ Fra il tavolo e la sedia c’è lo zaino. 

Vado in biblioteca./ Sono da Paolo./ La borsa è sul 

tavolo. 

Заповедни начин. 

Прилози за место (qui, lì, là, giù, su). 

Предлози за изражавање положаја и просторних 

односа (in, su, da, tra/fra, dietro, davanti, lontano, vicino, 

di fronte a...). 

Упитни прилог: dove. 

C’è/ci sono 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан 

изглед школског и стамбеног простора; локалне мерне 

јединице; природа. 

12.  ИСКАЗИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА 
 

 

– разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком времену и 

метеоро- 

лошким приликама; 

– тражи и даје 

информације о 

хронолошком времену и 

Слушање и читање једноставних текстова у вези са 

хронолошким временом, метеоролошким приликама и 

климатским условима; усмено и писано тражење и 

давање информација о времену дешавања неке 

активности, метеоролошким приликама и климатским 

условима. 

Језички садржаји 
 

Che ore sono?/Che ora è? Sono le cinque. 

Oggi è il 20 maggio 2018. 
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метеороло- 

шким приликама 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– опише дневни/недељни 

распоред активности; 

 

Di solito pranzo alle due./ Mi sveglio alle sette. /A che ora 

cominicia il film?Alle 18.00. 

Il treno parte per Firenze alle 10. 

Quando vai in Italia?Fra un mese. /In giugno. 

Che tempo fa? Piove. Nevica.C’è sole. C’è tanto vento. In 

inverno fa freddo. D’estate fa caldo. 

Упитни прилози: quando. 

Употреба садашњег времена за изражавање 

будућности. 

Прилози за време (adesso, oggi, domani, mai, sempre...). 

Повратни глаголи. 

(Интер)културни садржаји: климатски услови у 

Италији; типично радно време. 

13. ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 
 

– разуме једноставне 

изразе који се односе на 

поседовање и припад- 

ност; 

– формулише једноставне 

исказе који се односе на 

поседовање и 

припадност; 

– пита и каже шта неко 

има/нема и чије је нешто; 

 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се 

саопштава шта неко има/нема или чије је нешто; 

тражење и давање информација у вези са поседовањем 

и припадањем. 

 

Језички садржаји 
 

Di chi è questa bici? È di Paola. 

È tuo questo libro? No, è di Marco. 

Questo zaino è mio. 

Hai un dizionario?Sì, ce l’ho./ No, non ce l’ho. 

Luigi non ha il biglietto per il concerto. 

Конструкција за исказивање припадности. 

Питања са di chi. 

Речца ci у изразима ce l’ho, ce l’abbiamo… 

Присвојни придеви и заменице. 

Показни придеви. 

Одређени и неодређени члан. 

Негација. 

Упитна интонација. 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; 

однос према својој и туђој имовини. 

14. ИЗРАЖАВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 
 

  

– разуме једноставне 

исказе који се односе на 

описивање интересова- 

ња, изражавање допадања 

и недопадања и реагује на 

њих; 

Слушање и читање једноставних текстова у вези с 

нечијим интересовањима, хобијима, активностима и 

стварима које му/јој се свиђају/не свиђају; размена 

информација у вези са својим и туђим 

интересовањима, хобијима, активностима и стварима 

које му/јој се допадају/не допадају; усмено и писано 

описивање интересовања, хобија, 

активности и ствари које му/јој се допадају/не 
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 – опише своја и туђа 

интересовања и изрази 

допадање и недопадање 

уз једноставно 

образложење; 

допадају. 

 

Језички садржаји 
 

Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel tempo libero 

mi piace/preferisco....perché... 

Il mio film preferito è... 

Ti piace il nuoto?/Ti piace nuotare?/Non mi piace 

perché... 

Ti piacciono le lasagne? Sì, mi piacciono molto. 

Глагол piacere. 

Ненаглашење личне заменице у функцији 

индиректног објекта (pronomi indiretti). 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, 

забава, разонода, спорт и рекреација; уметност 

(књижевност за младе, стрип, 

музика, филм). 

15. ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 

БРОЈЕВА И ЦЕНА 
 

– разуме једноставне 

изразе који се односе на 

количину нечега; 

– пита и саопшти колико 

нечега има/нема, 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– пита/каже/израчуна 

колико нешто кошта; 

– састави списак за 

куповину; 

– на једноставан начин 

затражи артикле у 

продавници и наручи јело 

и/ 

или пиће у ресторану; 

– изрази количину у 

најшире заступљеним 

мерама (грами, 

килограми...). 

Слушање и читање једноставних текстова који говоре 

о количини нечега; усмено и писано постављање 

питања и давање одговора у 

вези са количином; слушање и читање текстова на 

теме куповине и поруџбине у ресторану; играње улога 

ради симулације ситуација у 

којима се нешто купује, наручује; писање списка за 

куповину; размена информација о ценама производа и 

рачунање цена; изражавање 

количине у мерама. 

 

Језички садржаји 
 

Quante persone ci sono (al parco)? Ci sono tre persone 

che leggono il giornale. Ci sono dei bambini che giocano 

a calcio. 

Quanto costa un chilo di mele? 

Vorrei due etti di prosciutto cotto, grazie. Vorrei un po’ di 

pane, grazie. Compriamo del pane, delle patate e 

dell’uva. 

Scusi? Possiamo ordinare? 

Упитни придев /прилог: quanto/i/a/e. 

Партитиван члан. 

Прилози за количину poco/molto/tanto;un po’. 

Основни бројеви. 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; 
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локална мерна јединица за тежину (etto); валута, 

намирнице и производи 

специфични за циљну културу. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Све 

наставне 

теме 

ученик који испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који 

су утврђени у већем делу 

основног нивоа стандарда 

постигнућа и ангажовање 

ученика, добија оцену довољан 

(2); 
 ученик уз помоћ 

препознаје главну 

мисао и издваја 

основне информација 

у кратком и 

једноставном  слуша

ном, писаном или 

аудиовизуелном 

тексту; 

 ученик уз помоћ 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик уз помоћ 

пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

ученик који у потпуности, 

самостално испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном 

нивоу стандарда уз ангажовање 

ученика, добија оцену добар 

(3); 
- ученик уз повремену 

помоћ препознаје главну 

мисао и издваја већину 

информација у кратком и 

једноставном  слушаном, 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик уз повремену 

помоћ говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик уз повремену 

помоћ пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

једноставном 

разговору уз 

повремену помоћ; 

ученик који у потпуности, 

самостално, испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на 

средњем нивоу стандарда уз 

мању помоћ наставника уз 

висок степен ангажовања, 

добија оцену врло добар (4); 
- ученик углавном 

самостално препознаје 

главну мисао и издваја 

већину информација у 

кратком и 

једноставном  слушаном, 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно пише 

кратак и једноставан 

текст познате 

тематике на основу 

смерница/ модела; 

 ученик учествује 

ученик који у потпуности 

самостално испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

средњем нивоу и и део захтева 

са напредног нивоа стандарда 

уз веома висок степен 

ангажовања, добија оцену 

одличан (5); 
-ученик самостално 

препознаје главну мисао 

и издваја готово све 

информације у кратком и 

једноставном  слушаном, 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик самостално и 

тачно говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик самостално и 

тачно пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик 

учествује  самосталн

о у кратком и 

једноставном 

разговору; 
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једноставном 

разговору уз помоћ; 

 ученик уз помоћ 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз помоћ 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се укључује и 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота уз велику 

подстицај; 

 ученик уз помоћ 

користи различите 

изворе информација 

и уз помоћ других 

припрема 

једноставна 

излагања; 

 

 ученик уз повремену 

помоћ наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз повремену 

помоћ примењује 

основне обрасце 

уљудног опхођења 

на италијанском 

језику; 

 ученик се самостално 

укључује и активно 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

 ученик уз повремену 

помоћ користи и 

организује различите 

изворе информација 

и у сарадњи са 

другим ученицима 

припрема 

једноставна 

излагања; 

углавном самостално 

у кратком и 

једноставном 

разговору; 

 ученик углавном 

самостално наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик углавном 

самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се самостално 

укључује и активно 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

-ученик углавном 

самостално користи и 

организује различите 

изворе информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна излагања; 

 ученик самостално 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се самостално 

укључује и изразито 

активно учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

 ученик самостално 

користи и организује 

различите изворе 

информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна 

излагања; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: ШЕСТИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1. Поздрављање и 

представљање себе 

и других и 

тражење/давање 

основних 

информација о себи 

и другима 
 

-поздрави и отпоздрави при сусрету и 

растанку, 

примењујући  најједноставнија  језичка 

средства; 

- представи себе и другог; 

-разуме на јасно и полако постављена 

једноставна питања личне природе и 

одговара на њих; 

 

Реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника,  вршњака, и 

слично) и иницирање 

упознавања;  успостављања контакта (нпр. 

при сусрету, на разгледници, у имејлу, 

СМС-у). Иницирање упознавања, 

посредовање у упознавању и 

представљање других особа, присутних и 

одсутних, усмено и писано; слушање и 

читање кратких и једноставних текстова 

којим се неко представља;  

попуњавање формулара основним личним 

подацима (пријава на курс, претплата на 

дечји часопис, налепница за пртљаг, 

чланска карта и слично). 

 

 

                        Језички садржаји 
Salut, ça va ? Ça va, merci ! 

Comment allez-vous ? Je vais bien, merci ! 

Bonsoir ! Bonne nuit ! Bonjour, Monsieur. Au 

revoir, Madame. A demain. A bientôt. 

Je m’appelle Jean. Je suis français. J’habite 

à Lyon. Mon adresse est : 34, rue Jacques 

Prévert. Tu t’appelles comment ? 

Tu habites où ? Quel est votre nom ? 

Quelle est votre adresse ? 

J’ai douze ans. 

Je suis née le 14 décembre. 

Et toi, tu as quel âge ? 

Quelle est ta date de naissance ? 

C’est mon copain/ ma copine. Elle s’appelle 

Jelena. Elle est née à Kragujevac, mais elle 

vit à Novi Sad. 

 

Личне заменице. 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен између 

ученика и наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег писаног 

текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

 целочасовне контролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци сопствене 

израде; 
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Садашње време фреквентних глагола. 

Питање интонацијом. 

Питање са упитним речима (comment, où, 

quel...) 

Основни бројеви 

 

(Интер)културни садржаји: устаљена 

правила учтивости; титуле уз презимена 

особа (Monsieur, Madame); имена и 

надимци; начин писања адресе. 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика приликом 

рада у групи; 

 знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

 провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

целокупног градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен између 

ученика и наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег писаног 

текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

 целочасовне контролне 

2. Описивање бића, 

предмета, појава и 

места 
 

 разуме једноставан  опис живих бића, 

предмета, места и појава; 

 опише жива бића, предмете и места и 

појаве једноставним језичким 

средствима; 

 

Слушање и читање краћих једноставних 

описа живих бића, предмета, места и 

појава у којима се појављују информације 

о спољном изгледу, појавним облицима, 

димензијама и осталим најједноставнијим 

карактеристикама; давање кратких 

усмених и писаних описа живих бића, 

предмета, места и појава. 

 

Језички садржаји 
Paul a les yeux bleus et les cheveux blonds. Il 

est très gentil. C’est mon meilleur ami. Il 

porte une blouse verte. 

La vache est un animal domestique, elle 

donne du lait. La rose a un beau parfum. 

C’est notre classe. Elle est grande et claire. 

Dans notre classe il y a un tableau blanc. 

Dans ma ville il y a un cinéma et un musée. 

Paris, Lyon et Marseille sont les villes les 

plus grandes de France. 

 

Описни придеви: род, број и место. 

Поређење придева. 

Присвојни придеви. 

Садашње време фреквентних глагола. 

 

(Интер)културни садржаји: најважније 

географске карактеристике франкофоних 

земаља; биљни и животињски свет. 

 

3. . Позив и 

 

 

 

Слушање и читање кратких једноставних 

позива на заједничку активност и 
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реаговање на позив 

за учешће у 

заједничкој 

активности 

 разуме позив или предлог и реагује на 

њега 

 упути позив на заједничку активност;  

 

реаговање на њих, усмено или писано 

(позив на рођендан, журку, на игру, у 

биоскоп...); упућивање и прихватање 

/одбијање позива на заједничку активност, 

усмено или писано, 

користећи  најједноставније изразе молби, 

захвалности, извињења. 

 

Језички садржаји 
 

On pourrait aller au cinéma demain. 

Je t’invite à mon anniversaire vendredi soir. 

Viens avec moi ! 

Dans notre école on organise un atelier de 

BD et je vais m’inscrire; toi aussi, tu es 

intéressé ? 

C’est une bonne idée ! 

Pourquoi pas ? 

On y va ! Très bien ! 

Je t’appelle demain. 

Désolé, je ne peux pas, je suis occupée. Cela 

ne m’intéresse pas beaucoup. 

  

Кондиционал (pouvoir). Заповедни начин. 

Негација. 

Садашње време фреквентних глагола. 

Наглашене личне заменице. 

  

(Интер)културни садржаји: разонода; 

прикладно позивање и 

прихватање/одбијање позива. 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци сопствене 

израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика приликом 

рада у групи; 

 знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

-провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

целокупног градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен између 

ученика и наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег писаног 

текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

4. Исказивање 

молбе, захтева, 

обавештења, 

извињења 

и  захвалности 

 разуме кратке и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

 захвали и извине се на једноставан 

начин 

 упути кратке и једноставне молбе и 

захтеве; 

 искаже и прихвати захвалност на 

једноставан начин; 

Слушање и читање једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, услуга или 

обавештење; давање једноставног, усменог 

и писаног одговора на исказану молбу или 

захтев; изражавање и прихватање 

захвалности у усменом и писаном облику. 

 

Језички садржаји 
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 Est-ce que tu pourrais m’aider, s’il te plait ? 

Tu me passes le sel, s’il te plait ? Oui, bien 

sûr. Volontiers. Voilà. Merci bien ! Vous êtes 

très gentil. Je t’en prie/ Je vous en prie. De 

rien. 

Pouvez-vous me dire l’heure, s’il vous plait ? 

Le train arrive à 15h30. 

A quelle heure commence le concert ? 

Pardon ? Je suis désolé, je ne sais pas. 

Excusez-moi ! 

 

Питање са est-ce que. 

Инверзија (у устаљеним изразима). 

Кондициона учтивост (tu porrais...). 

 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације дружење и 

пријатељски односи. 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и 

пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

 целочасовнецконтролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци сопствене 

израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика приликом 

рада у групи; 

 знања ученика мере се јасно 

одређеним релативним 

критеријумима тачности и 

зато узор није изворни 

говорник; 

провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

целокупног градива путем 

годишњег теста 

5. Разумевање и 

давање упутстава  

 разуме и следи најједноставнија 

упутства и налоге и реагује на њих; 

 

Слушање и читање налога и упутстава и 

реаговање на њих (комуникација у 

учионици – упутства и налози које 

размењују учесници у наставном процесу, 

упутства за игру и слично). 

 

Језички садржаји 
Répondez aux questions. 

Complétez les phrases. 

Ecoutez et répétez. 

Faites une enquête dans votre classe. 

Travaillez à deux. 

Dans ton cahier, classe les adjectifs dans le 

tableau. 

Lavez les pommes et les fraises. Coupez les 

fruits en morceaux. Mettez-les dans un 

saladier. 

Faites une ronde. Lance le ballon. 

Il n’est pas permis d’utiliser le téléphone 

portable. 

 

Заповедни начин. 

 

(Интер)културни садржаји: 
традиционалне/омиљене врсте јела; игре. 
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6. Упућивање 

честитки и 

изражавање 

захвалности и 

жаљења 

 

 

 искаже захвалност на једноставан 

начин; 

 разуме једноставно исказане честитке и 

одговара на њих; 

  упути једноставне пригодне честитке; 

 упути изразе жаљења на једноставан 

начин  

 

 

Слушање и читање кратких и једноставних 

устаљених израза којима се честита 

празник, рођендан или неки други значајан 

догађај; реаговање на упућену честитку у 

усменом и писаном облику; упућивање 

кратких пригодних честитки у усменом и 

писаном  облику. 

 

Садржаји  

Bon anniversaire !  

Bonne année! 

Bonne fête !  

Joyeux Noël!  

Bravo, très bien! 

Merci, à toi / à vous aussi! 

 

Придеви (bon, bonne).  

Узвичне реченице. 

Предлози (à). 

 

 (Интер)културни садржаји: 

најзначајнији празници и начин 

обележавања / прославе. 

7. Описивање 

догађаја и радње у 

садашњости 

 разуме једноставне исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активностима и 

способностима и реагује на њих; 

 опише и планира уобичајене и тренутнe 

активности кратким једноставним 

језичким средствима; 

 опише шта уме/не уме да (у)ради; 

 

Слушање и читање описа у вези са 

уобичајеним  и тренутним активно-стима, 

плановима и спсосбностима у породичној 

и школској средини; састављање порука и 

спискова у вези са уобичајеним и 

тренутним активностима, плановима и 

способностима. 

 

Језички садржаји  

Mes grands-parents habitent à la campagne. 

Nous avons un appartement au troisième 

étage. 

Le matin je me lève à 8 heures. Je vais au lit 

avant minuit. Sa sœur ne vas pas à l’école. 

Les élèves en France vont à l’école le 

mercredi matin ou le samedi matin. Qu’est-ce 

que tu fais ? Je joue aux jeux vidéo. 

Pendant les vacances d’été, je vais toujours 
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au bord de la mer. 

 

Одређени и неодређени члан. 

Сажети члан (au). 

Садашње време фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне. 

 Садашње време неправилних глагола être, 

avoir, aller, faire. 

Прилози за време (toujours, souvent). 

 

(Интер)културни садржаји: породични 

живот; живот у школи – наставне и 

ваннаставне активности; распусти и 

путовања. 

8. Описивање 

догађаја и радње у 

прошлости 
 

 разуме једноставне исказе о догађајима 

и радњама из прошлости и реагује на 

њих; 

 опише догађаје и радње из прошлости 

једноставним језичким средствима; 

 опише шта је урадио/урадила; није 

урадио/урадила; 

 

 

Слушање и читање описа у вези са 

догађајима и радњама из прошлости. 

Давање кратких усмених и писаних описа 

догађаја и радњи из прошлости. 

 

Језички садржаји 
 

Qu’est-ce que tu as fait hier après-midi ? Je 

suis allée à la piscine. Tu es arrivée à quelle 

heure chez Marie ? 

Il a visité Paris en juillet. Il a fait des photos 

avec son portable. 

Jules Verne est né à Nantes. Il a écrit 

beaucoup de romans d’aventures. 

 

Перфекат (passé composé). 

 

(Интер)културни садржаји: живот некад 

и сад. 

9. Исказивање 

планова и намера 
 

 разуме једноставне исказе о планираним 

активностима и реагује на њих; 

 опише планове и намере кратким 

једноставним језичким средствима; 

 опише шта планира или шта намерава 

да уради; 

Слушање и читање описа у вези са 

плановима и намерама; састављање порука 

и спискова у вези са плановима и 

намерама; давање кратких усмених и 

писаних исказа о плановима и намерама. 

 

Језички садржаји 
 

Il y a un bon film à la télé ce soir, je vais le 
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 regarder. 

Je vais te montrer mon nouveau portable. 

Vous allez visiter l’exposition ? Qu’est-ce que 

tu feras ce week-end ? 

Demain elle ne peut pas sortir, elle doit 

travailler. 

 

Блиско будуће време (futur proche). 

Просто будуће време (futur simple). 

Садашње време (за изражавање 

будућности). 

 

(Интер)културни садржаји: свакодневни 

живот, обавезе и разонода; породични и 

пријатељски односи. 

10. Исказивање 

жеља, потреба, 

осета и осећања 
 

 разуме свакодневне исказе у вези с 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

 изрази основне потребе, осете и осећања 

кратким и једноставним  језичким 

средствима; 

 

Слушање и читање исказа у вези са 

потребама, осетима осећањима; 

саопштавање потреба и осета и 

предлагање решења у вези с њима; усмено 

и писано исказивање својих осећања и 

(емпатично) реаговање на туђа. 

 

Језички садржаји 
 

J’ai sommeil / chaud / froid. 

Je ne me sens pas bien. 

J’ai mal à la tête. 

Tu es fatigué ? 

Prends un sandwich/ un verre d’eau/ une 

orange. Non merci, je n’ai pas soif/ faim. 

Reposez-vous bien. 

J’ai peur. 

Ce n’est rien, ne t’inquiète pas. 

Je suis très content. 

Il est un peu triste. 

C’est excellent ! 

 

Садашње време глагола avoir и être. 

Садашње време повратних глагола. 

Заповедни начин. 

 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; употреба емотикона; 
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емпатија. 

11. Исказивање 

просторних односа 

и величина 
 

  

 разуме једноставна обавештења о 

простору и  оријентацији у простору и 

реагује на њих; 

 тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о оријентацији у простору; 

 опише непосредни простор у којем се 

креће; 

 

Слушање и читање краћих текстова у 

којима се  на једноставан начин описују 

просторни односи и оријентација у 

простору; усмено и писано тражење и 

давање информација о сналажењу / 

оријентацији у простору; усмено и писано 

описивање просторних односа у 

приватном и јавном простору (соба, стан, 

кућа, учионица, школа, музеј, биоскоп). 

 

Језички садржаји 
La boulangerie se trouve près de la poste. 

Dans notre ville il y a un grand stade de 

football. 

Pour aller à la gare, tournez à droite. 

La bibliothèque se trouve entre le musée et le 

collège. 

Dans la classe, nous avons un tableau noir et 

un tableau blanc. Le sac est sous la table. 

La cuisine est en face de la salle à manger. 

Pour venir au lac, il faut traverser le parc. 

 

Неодређени члан (un, une, des). 

Предлози (dans, sous, sur, devant, derrière, 

entre).  

Прилози за место (ici, là, à côté). 

 

(Интер)културни садржаји: јавни 

простор; типичан изглед школског и 

стамбеног простора; природа. 

12.  Исказивање 

времена  
 

 разуме најједноставна обавештења о 

хронолошком/метеоролошком времену 

и реагује на њих; 

- тражи и даје кратка и једноставна 

обавештења о хронолошком 

/метеоролошком  времену; 

 

Слушање и читање кратких текстова који 

се односе на тачно време, дан, месец или 

део дана (разглас/план вожње на 

аутобуској/железничког станици, 

аеродрому; биоскопски програм, договор 

за неку активност) или на метеоролошко 

време (тренутне или уобичајене временске 

прилике); усмено и писано тражење и 

давање информација о времену дешавања 

неке активности или метеоролошким 

приликама. 
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Језички садржаји 
Quelle heure est-il ? Il est sept heures et 

demie. Il est neuf heures moins le quart. Quel 

jour sommes-nous ? Vendredi. Aujourd’hui 

c’est le 21 mai. 

A quelle heure finit notre cours ? Le film 

commence à 20 heures. Nous avons les 

vacances en janvier. 

Quel temps fait-il ? Il pleut. Il neige. Il fait 

beau/ chaud/ froid. Il fait du vent. 

Dans ma ville il neige souvent l’’hiver. 

En Provence il fait plus chaud que dans les 

Alpes. 

 

Униперсонални глаголи и конструкције (il 

est…, il fait…).  

Основни бројеви. 

Садашње време неправилних глагола (être, 

aller, faire).  

Парцијално питање са упитним речима 

(quel/ quelle). 

 

(Интер)културни садржаји: климатски 

услови у франкофоним земљама; типично 

радно време. 

13. Изражавање 

припадања и 

поседовања 
 

  

 разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање /неприпадање, 

поседовање /непоседовање и реагује на 

њих; 

 тражи и даје једноставне исказе којима 

се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

 

Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање на 

њих; усмено и писано, исказивање 

припадања/неприпадања и поседовања/ 

непоседовања.  

 

Језички садржаји 
Je cherche mon ballon. 

Leur maison se trouve au bord de la mer. Ce 

n’est pas mon dictionnaire. 

C’est votre voiture ? 

Elle a deux chats et un chien. 

Je n’ai pas son numéro de téléphone. 

C’est à moi. 

A qui est ce portable? A toi ou à Pierre? 
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Конструкција за исказивање припадања (à 

moi, à toi, à qui). Присвојни придеви. 

Негација(ne/ n’... pas). 

 

(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи; однос према својој и туђој 

имовини. 

14. Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања 
 

 разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 

 

Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на њих; 

усмено и писано исказивање 

слагања/неслагања, допадања/недопадања  

 

Језички садржаји 
 

Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu n’es 

pas à l’école ? J’aime jouer aux jeux vidéo. 

Quel est ton sport préféré ? J’aime le tennis. 

Je n’aime pas le judo. 

Elle adore le chocolat. 

Cette BD me plait. 

 

Одређени члан (le, la, l’, les).  

Садашње време фреквентних глагола. 

Конструкција са инфинитивом (j’aime 

jouer...).  

Негација (ne/ n’... pas). 

 

(Интер)културни садржаји: 
интересовања, хобији, забава, разонода, 

спорт и рекреација; уметност (књижевност 

за младе, стрип, музика, филм). 

15. Изражавање 

количине, бројева и 

цена 
 

 разуме једноставне изразе који се 

односе на количину (број особа, 

животиња и предмета количина 

приликом куповине и сл.) и реагује на 

њих; 

 тражи и пружи основне  информације у 

вези са количинама и бројевима; 

 изрази присуство и одсуство некога или 

нечега; 

Слушање и читање једноставних исказа 

које садрже информације у вези са 

количином и бројевима (новчани износ, 

узраст, време, број телефона и слично); 

усмено и писано коришћење једноставних 

исказа са бројевима до 100. 

 

Језички садржаји 
 

Dans le parc il y a 4 enfants : deux garçons et 

deux filles. Combien coûte cette trousse ? 5 
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 euros. 

Il faut acheter deux baguettes à la 

boulangerie. 

J’ai acheté deux bouteilles d’eau minérale. 

Je voudrais un kilo de tomates et deux kilos 

de bananes. Dans le frigo il y a du jambon, 

mais il n’y a plus de fromage. Je mange 

beaucoup de fruits. 

 

Основни бројеви. 

Прилози (beaucoup, peu, moins, plus). 

Упитне речи (combien). 

Презентатив il y a. 

 

(Интер)културни садржаји:  друштвено 

окружење; валута, намирнице и производи 

специфични за циљну културу. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

         1. Поздрављање  препознаје поздраве и 

отпоздраве и 

примењује 

најједноставнија 

језичка средства уз 

помоћ наставника 

поздрави и отпоздрави, 

примењујући  најједностав

нија језичка средства уз 

малу помоћ наставника 

поздрави и отпоздрави, 

примењујући  богатију 

лексику  

Поздрави и отпоздрави на 

више начина 

2.Представљање себе и 

других; давање 

основних информација 

о себи; давање и и 

тражење основних 

информација о 

другима 

 уз помоћ наставника 

представља себе 

 представи себе и 

другог; 

 уз помоћ наставника 

разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 представи себе и 

другог; 

 разуме јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 

 самостално разуме 

постављена питања 

личне природе и 

одговара на њих; 

 самостално 

представља себе и 

другог; 

 

3.Разумевање и давање 

једноставних 

упутстава и налога 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

упутства  

-уз малу помоћ наставника 

разуме једноставна 

упутства и налоге  

-разуме упутства и налоге 

и реагује на њих 

-самостално разуме 

упутства и налоге и 

реагује на њих 

4.Исказивање правила  уз помоћ наставника  уз малу помоћ -разуме једноставна и -самостално разуме 
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понашања разуме једноставна и 

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на 

њих, уз визуелну 

подршку (знакови, 

симболи и слично)  

наставника разуме 

једноставна и пажљиво 

исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз 

визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично)  

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на њих, 

уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично) и без ње; 

једноставна и пажљиво 

исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз 

визуелну подршку 

(знакови, симболи и 

слично) и без ње; 

5.Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој 

активности 
 

 уз помоћ наставника 

разуме позив и реагује 

на њега; 

 

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

позив и реагује на 

њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

 разуме позив и реагује 

на њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

 

 -самостално разуме 

позив и реагује на 

њега; 

 упути позив на 

заједничку активност; 

6.Исказивање молбе, 

захтева и  захвалности 

 уз помоћ наставника 

разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве  

 уз малу помоћ 

наставника разуме 

кратке и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

 

 разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве и реагује на 

њих; 

 упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве; 

искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

 самостално разуме 

кратке и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

 упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве; 

   искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

7.Честитање 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 уз помоћ наставника 

упућује  једноставне 

честитке; 

 разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

 упути једноставне 

честитке; 

 

 самостално разуме 

једноставно исказане 

честитке и одговара на 

њих; 

 упути једноставне 

честитке; 

 

8.Описивање живих 

бића, предмета, места 

и појава 
 

 уз помоћ наставника 

разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

 Уз помоћ наставмика 

може да разуме а и да 

опише жива бића, 

предмете 

 

 разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

-опише жива бића, 

 самостално разуме 

једноставан  опис 

живих бића, предмета, 

места и појава; 

 опише жива бића, 
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 предмете и места и појаве 

једноставним језичким 

средствима; 

предмете и места и 

појаве једноставним 

језичким средствима; 

9.Описивање 

уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активности

ма и способностима  

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активности

ма и способностима и 

реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

опише и планира 

уобичајене и тренутнe 

активности кратким 

једноставним језичким 

средствима; 

 разуме једноставне 

исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активност

има и способностима 

и реагује на њих; 

 опише и планира 

уобичајене и тренутнe 

активности кратким 

једноставним 

језичким средствима; 

 опише шта уме/не уме 

да (у)ради; 

 самостално разуме 

једноставне исказе о 

уобичајеним  и 

тренутним  активност

има и способностима 

и реагује на њих; 

 самостално опише и 

планира уобичајене и 

тренутнe активности 

кратким једноставним 

језичким средствима; 

 самостално опише 

шта уме/не уме да 

(у)ради; 

10.Исказивање 

потреба, осета и 

осећања 
 

 уз помоћ наставника 

разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима  

 уз помоћ наставника 

разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на 

њих; 

 уз помоћ наставника 

изражава основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 

 разуме свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; 

 изражава основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 

 

 самостално разуме 

свакодневне исказе у 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; 

 самостално изражава 

основне потребе, 

осете и осећања 

кратким и 

једноставним  језички

м средствима; 

 

11.Исказивање 

просторних односа и 

величина 

 уз помоћ настаавника 

разуме једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору  

-уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

обавештења о простору 

и  оријентацији у простору 

и реагује на њих; 

-уз помоћ наставника 

 разуме једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору и реагује на 

њих; 

 самостално разуме 

једноставна 

обавештења о 

простору 

и  оријентацији у 

простору и реагује на 
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тражи и пружа кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

 

 тражи и пружа кратка 

и једноставна 

обавештења о 

оријентацији у 

простору; 

-описује непосредни 

простор у којем се креће 

њих; 

 самостално тражи и 

пружа кратка и 

једноставна 

обавештења о 

оријентацији у 

простору; 

-самостално описује 

непосредни простор у 

којем се креће 

12.Исказивање 

времена (хронолошког 

и метеоролошког) 
 

 уз помоћ настаника 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком  

 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и даје кратка и 

једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  врем

ену; 

 разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

-тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  времену

; 

 -самостално разуме 

једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоро

лошком времену и 

реагује на њих; 

 -самостално тражи и даје 

кратка и једноставна 

обавештења о 

хронолошком 

/метеоролошком  времену

; 

13.Изражавањеприпад

ања/ 

неприпадањаипоседова

ња/ непоседовања 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање  

 -уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање и реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и да једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

 разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање и реагује на њих; 

 тражи и да 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

 -самостално разуме 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов

ање и реагује на њих; 

 самостално тражи и да 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпада

ње, 

поседовање/непоседов



 

561 | с т р а н а  

 

ње, 

поседовање/непоседов

ање 

ање 

 

ање 

 

14.Изражавање 

допадања/ недопадања 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи  

 -уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

 разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним 

језичким средствима; 

 

 самостално разуме 

једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи 

реагује на њих; 

 самостално тражи 

мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним 

језичким средствима; 

 

 

15.Изражавање 

количине и бројева 
 

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.)  

 уз помоћ наставника 

разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 уз помоћ наставника 

тражи и пружа 

основне  информације 

у вези са количинама и 

бројевима; 

 

 разуме једноставне 

изразе који се односе 

на количину (број 

особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и 

сл.) и реагује на њих; 

 тражи и пружа 

основне  информације 

у вези са количинама 

и бројевима; 

 изражава присуство и 

одсуство некога или 

нечега; 

 

 самостално разуме 

једноставне изразе 

који се односе на 

количину (број особа, 

животиња и предмета 

количина приликом 

куповине и сл.) и 

реагује на њих; 

 самостлно тражи и 

пружа 

основне  информације 

у вези са количинама 

и бројевима; 

 самостално 

изражшава присуство 

и одсуство некога или 

нечега; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање РАЗРЕД: 6. 
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ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и 

процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЉУДСКА ПРАВА (права 

детета) 
Упознавање основних 

елемената програма 

Права и одговорности 

 Моја и твоја права – наша су 

права 

 Права и одговорности 

 Посебна група права: 

слобода да и припадајуће 

одговорности 

 Посебна група права: 

заштита од и припадајуће 

одговорности 

 Право на очување личног, 

породичног, националног, 

културног и верског 

идентитета и припадајуће 

одговорности 

 Право на квалитетно 

образовање и једнаке 

могућности за све и 

припадајуће одговорности 

 Инклузивно образовање - 

квалитетно образовање за 

све 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

 својим речима и на примеру 

образложи везу права и 

одговорности; 

 наведе примере за групу права 

слобода да и заштита од; 

 аргументује значај инклузивног 

образовања, права и потребе за 

образовањем свих ученика 

 штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права 

 препозна ситуације кршења права 

детета у свакодневном животу, 

примерима из прошлости, 

литературe 

 на правилан начин користи кључне 

појмове савременог демократског 

друштва: 

демократија,грађанин,власт,подел 

а власти 

 својим речима на примеру 

образложи улогу грађана у 

друштвеном систему и систему 

власти 

Наставник се труди да 

све 

теме и садржаје 

ученицима 

приближи и објасни, 

због 

спиралног ширења 

наставних 

јединица у каснијим 

разредима. Због тога је 

ваажно да ученици у 

овом 

разреду добро 

разумеју 

појаве. 

Активности које 

подстичу 

активно слушање и 

конструктивно 

реаговање 

ученика. 

Важно је истаћи везу 

међу 

свим овим обаластима 

зато 

што се све оне 

интегришу. 

Важно је да ученици 

стекну 

Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је континуирано, на сваком 

часу. 

Прати се: 

• Степен активности ученика на часу, 

индивидуално, у пару или у групи 

• Однос према обавезама и додељеним 

задужењима 

• Степен и ниво сарадња са другим 

ученицима 

• Мотивисаност ученика да изнесе свој 

став, мишљење и да га аргументовано 

брани 

• Самостална припрема и презентација 

информација о некој теми-

истраживачки зада 

• Самоиницијативност 

На почетку школске године ученици се 

упознају са сегментима праћења и 

елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности 

ученицима се даје повратна 

информација о успешности 

реализације планираног и даје им се 

могућност да дају коментаре и 

сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење 

вршњака и подстиче се 

самооцењивање. Посебно се истиче 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Демократско 

образложи улогу грађана у 

друштвеном систему и систему 

власти на примеру 
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друштво и 

партиципација 

грађана 
Демократско друштво и 

партиципација грађана 

 Демократско друштво – 

појам, карактеристике 

 Грађанин 

 Дете као грађанин 

 Процедуре којима се 

регулише живот у 

заједници: ко је овлашћен 

да доноси колективне 

одлуке и на основу којих 

процедура 

 Власт 

 Нивои и гране власти 

 Лествица партиципације 

ученика у школи: 

манипулација, декоративна 

употреба, симболичка 

употреба, стварна 

партиципација 

 Партиципација ученика на 

нивоу одељења и школе 

 разликује стварну партиципацију 

ученика у одељењу и школи од 

симболичке и декоративне 

 позитивно користи интернет и 

мобилни телефон за учење, 

информисање, дружење, 

покретање акција 

 образложи могући утицај 

друштвених мрежа на ставове и 

деловање појединца 

 примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС 

порука 

вештине применљиве 

у 

свакодневном животу 

у 

демократској 

заједници, на 

демократске ставове и 

вредности о 

универзалности 

права, 

једнакости, слободи и 

одговорности, 

социјалној 

осетљивости и 

припадности 

заједници, уз 

спремност да 

се активно делује за 

сопствену добит као и 

добит 

других. 

Остваривање овако 

постављених исхода 

захтева 

примену различитих 

интерактивних облика 

рада 

као и одабир и 

коришћење 

одговарајућих метода 

и 

техника рада са 

ученицима: 

радионице, 

симулације, 

сваки напредак у свим претходно 

наведеним сегментима оцењивања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПОТРЕБА И 

ЗЛОУПОТРЕБА 

ИНТЕРНЕТА И 

МОБИЛНИХ 

ТЕЛЕФОНА 
Позитивно коришћење 

интернета и мобилног 

телефона 

 Шта је дозвољено, а шта 

није на интернету 

позитивно користи интернет и 

мобилни телефон за учење, 

информисање, дружење, 

покретање акција 

 образложи могући утицај 

друштвених мрежа на ставове и 

деловање појединца 

 примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС 

порука 



 

564 | с т р а н а  

 

 Утицаја друштвених мрежа 

на мишљење и деловање 

појединца 

 Опасности у коришћењу 

интернета и мобилног 

телефона 

 препознаје ситуације дигиталног 

насиља и зна како да реагује и 

коме да се обрати за помоћ 

играње улога, студије 

случаја, дебате, 

дискусије, 

пројекте, 

истраживања, 

промоције, покретање 

акција као и да сами 

осмисле неке друге 

активности. За 

ученике петог 

разреда неке од ових 

метода 

рада су новина те их 

треба 

постепено навикавати 

на 

начин рада где су и 

они 

активни креатори 

наставе. 

Реализација програма 

треба 

да се одвија у складу 

са 

принципима 

интерактивних 

односа (активне, 

проблемске 

и истраживачке 

наставе), са сталним 

рефлексијама на 

одговарајуће појаве из 

друштвеног контекста 

(прошлости и још 

више 

садашњости). 

ПРОЦЕСИ У 

СВРЕМЕНОМСВЕТУ 

Дигитално насиље и веза са 

Конвенцијом о правима 

детета 

 Карактеристике и 

последице дигиталног 

насиља 

 Седам златних правила за 

сигурно четовање и 

коришћење СМС порука 

 Реаговање у ситуацијама 

дигиталног насиља  

Одговорности ученика и 

школе. 

учествује у избору теме, узорка и 

инструмента истраживања 

 учествује у спровођењу 

истраживања, прикупљању и 

обради добијених података и 

извођењу закључака 

 презентује спроведено 

истраживање и добијене резултате 

 процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идентификује 

пропусте и грешке 
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Овакав начин 

остваривања важи за 

сваку 

област. 

 

 

 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ИСТИЧЕ СЕ ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

    

ЉУДСКА ПРАВА (права 

детета) 

У потпуности и врло активно 

учествује у избору теме, узрока и  

инструмената 

истраживања,учествује у 

спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради података. 

Уочава проблеме у заједниции  

самостално сакупља податке о 

изабраном проблему. Презентује  

истраживање и добијене податке. 

Процењује ефекте спроведеног  

истраживања и идетификује 

пропусте и грешке. У дискусији  

показује вештину активног 

слушања,износи свој став, заснован 

У великој мери учествује у избору 

теме,узрока и инструмената  

истраживања,учествује у спровођењу 

истраживања,прикупљању и  

обради података. Презентује 

истраживање и добијене податке. 

Процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идетификује  

пропусте и грешке.У дискусији 

показује вештину активног  

слушања,износи свој став,заснован на 

аргументима.Учествује у  

доношењу правила групе и поштује 

их. Проналази,критички  

разматра и користи информације из 

У довољној мери учествује у 

избору теме, узрока и 

инструмената  

истраживања, учествује у 

спровођењу истраживања, 

прикупљању  

и обради података. Презентује 

истраживање и добијене 

податке. 

Процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идетификује  

пропусте и грешке. У 

дискусији показује вештину 

активног  

слушања,износи свој став, 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Демократско 

друштво и 

партиципација 

грађана 

УПОТРЕБА И 

ЗЛОУПОТРЕБА 

ИНТЕРНЕТА И 

МОБИЛНИХ 

ТЕЛЕФОНА 

ПРОЦЕСИ У 

СВРЕМЕНОМСВЕТУ 
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 на  

аргументима.Учествује у доношењу 

правила групе и поштује  

их.Проналази,критички разматра и 

користи информације из  

различитих извора. Ради 

самостално, без помоћи наставника 

и  

уз висок степен активности и 

ангажовања. 

различитих извора. Ради уз  

минималну помоћ наставника у виду 

кратких потпитања и  

корекција и уз висок степен 

самосталности и ангажовања. 

заснован на аргументима. 

Учествује у  

доношењу правила групе и 

поштује их. Проналази, 

критички  

разматра и користи 

информације из различитих 

извора.Ради уз  

делимичан степен активности и 

ангажовања. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава РАЗРЕД:  Шести 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: ДА СЕ УЧЕНИЦИМА ПРУЖИ ЦЕЛОВИТ РЕЛИГИЈСКИ ПОГЛЕД  НА СВЕТ И ЖИВОТ, И ДА ИМ СЕ ОМОГУЋИ  СЛОБОДНО УСВАЈАЊЕ ДУХОВНИХ И 
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ЖИВОТНИХ ВРЕДНОСТИ ЦРКВЕ, ОДНОСНО ЧУВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ СОПСТВЕНОГ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ ИНДЕТИТЕТА, КОЈИ ПОДРАЗУМЕВА ПОЗНАВАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ДРУГОГ И 

ДРУГАЧИЈЕГ. 
ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

I – УВОД  

 

1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - ПРИПРЕМА СВЕТА 

ЗА ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖЈЕГ 
 
 2. Историјске околности 

пред долазак Христов  
3.Јеврејско ишчекивање 

Месије 
 4. Свети Јован Претеча 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 6. разреда основне 

школе;  

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања. 

 

 

 

 

 моћи да каже да су Јевреји пред долазак 

Месије били под Римском окупацијом и 

да су међу њима постојале поделе  
 моћи да препозна да су Јевреји 

очекивали Месију на основу 

старозаветних пророштава  
 моћи да преприча живот Светог Јована 

Претече и Крститеља Господњег и каже 

да је он припремао народ за долазак 

Христа 
  моћи да доживи врлински живот и 

покајање као припрему за сусрет са 

Христом; 

Катихизација као литургијска делатност- 

заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

 

 Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 

науму да катихеза не постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве. 

 

 На почетку сваке наставне теме ученике би 

требало упознати са циљевима и исходима 

наставе, садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са начином 

вредновања њиховог рада. 

 

 Врсте наставе  

 

Настава се реализује кроз следеће облике наставе: 

 

  теоријска настава (35 часова)  

 практична настава (1 час) 

 

III - УВОД У НОВИ 

ЗАВЕТ 

 

 5. Нови Завет је 

 моћи да закључи да је доласком 

Исуса Христа Бог склопио Нови Завет 

са људима.  

 моћи да наведе неке од новозаветних 

Место реализације наставе  

 

 Теоријска настава се реализује у учионици; 

  Практична настава се реализује у цркви – 
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испуњење Старог 

Завета  

6. Новозаветни списи 

 7. Јеванђелисти 

књига и околности њиховог настанка;  

 моћи да пронађе одређени библијски 

одељак;  

 моћи да каже да се Библија користи 

на богослужењима;  

 моћи да именује Јеванђелисте и 

препозна њихове иконографске 

символе; 

  бити подстакнут на читање Светог 

Писма. 

учешћем у литургијском сабрању;  

 

Дидактичко методичка упутства за реализацију 

наставе 

 

  Уводне часове требало би осмислити тако да 

допринесу међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да наставник 

стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 

 

. 

IV - БОГОЧОВЕК – 

ИСУС ХРИСТОС  

 

8. Пресвета Богородица 

– Благовести  

9. Богородичини 

празници  

10. Рођење Христово  

11. Христос је 

Богочовек  

12. Крштење Христово  

13. Христова чуда  

14. Новозаветне 

заповести и Беседа на 

гори 
15. Христос – „пут, 

истина и животˮ 
 16. Лазарева Субота и 

Цвети  
17. Тајна Вечера – прва 

Литургија 18. Страдање 

Христово  

 моћи да преприча догађај Благовести 

и да препозна да је то „почетак 

спасења“; 

  моћи да препозна службу анђела као 

гласника и служитеља Божијих;  

моћи да препозна Богородичино 

прихватање воље Божије као израз 

слободе;  

 моћи да уочи да је за разлику од Еве, 

Богородица послушала Бога  

 моћи да преприча неке од догађаја из 

живота Пресвете Богородице и повеже 

их са Богородичиним празницима;  

 моћи да преприча библијски опис 

Рођења Христовог; 

 моћи да препозна да је Христос дошао 

на свет да сједини Бога и човека  моћи да 

преприча библијски опис Христовог 

Крштења, поста и кушања;  моћи да 

препозна да су Христова чуда израз 

Његове љубави према људима; 

 Реализација програма требало би да се одвија у 

складу с принципима савремене активне наставе, 

која својом динамиком подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски приступ садржајима 

тема. У току реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и 

информативно.  

 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних 

средстава 

 

 провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  
 
Оцењивање 
 
 Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 
  усмено испитивање;  
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19. Васкрсење Христово   моћи да увиди разлику између 

старозаветног закона и новозаветних 

заповести о љубави;  
 бити подстакнут да прихвати Христа за 

свој животни узор;  
 моћи да преприча догађаје Васкрсења 

Лазаревог и Уласка у Јерусалим;  
 моћи да увиди контрадикторност између 

очекивања јеврејског народа спрам 

Христове личности;  
 моћи да хронолошки наведе догађаје 

Страсне седмице;  
 моћи да преприча библијски опис Тајне 

Вечере и у приносу хлеба и вина препозна 

Свету Литургију;  
 моћи да преприча библијски опис 

Христовог Страдања и Васкрсења 
  моћи да кроз тумачење тропара 

Христовог Васкрсења препозна да је 

Христос победио смрт и омогућио свима 

васкрсење из мртвих; 

 писмено испитивање;  
 посматрање понашања ученика; 
 
 Оквирни број часова по темама 
 
 Увод – 1  
Припрема света за долазак Сина Божијег – 5  
Увод у Нови Завет – 5  
Богочовек Исус Христос – 16  
Црква Духа Светога – 7 
 Евалуација – 1+1 

V - ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

 

 20. Вазнесење и 

Педесетница 21. Црква 

у Јерусалиму 

 22. Павле – апостол 

незнабожаца  

23. Прогони хришћана  

24. Свети цар 

Константин и крштење 

царства 

 моћи да преприча догађаје 

Вазнесења и Педесетнице; 

  моћи да каже да је силаском Духа 

Светог на апостоле рођена Црква 

Христова;  

 моћи да именује неколико светих 

апостола и наведе неке од догађаја из 

њиховог живота;  

 моћи да уочи да су у Римском 

царству хришћани били гоњени и 

наведе неке од примера мучеништва;  

 моћи да објасни значај доношења 

Миланског едикта;  

 моћи да усвоји вредност толеранције 

међу људима различитих верских 
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убеђења; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

СЕДМИ РАЗРЕД 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност РАЗРЕД: седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције 

које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу 

имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; 

да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; 

да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области.  

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

КЊИЖЕВНОСТ 
ЛИРИКА  

1. Јован Дучић: Подне  

2. Милан Ракић: Божур  
3. Владислав Петковић Дис: Међу својима  

4. Милутин Бојић: Плава гробница  

5. Десанка Максимовић: Крвава бајка  
6. Стеван Раичковић: После кише  

7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха  

8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови  
9. Вислава Шимборска: Облаци  

 

ЕПИКА  
1. Народна бајка (једна по избору): 

Међедовић / Чудотворни прстен / Златоруни 

ован  
2. Стефан Митров Љубиша: Кањош 

Мацедоновић (одломак)  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  

 

– користи књижевне термине и 

појмове обрађиване у 

претходним разредима и повезује 

их са новим делима која чита;  

– истакне универзалне вредности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи;  

– чита са разумевањем различите 

Програм књижевности се 

реализује обрадом текстова из 

лектире која је разврстана на 

обавезни, допунски и изборни 

део. Комбиновањем и 

повезивањем различитих 

текстова успоставља се 

вертикална и хоризонтална 

корелација уз помоћ којих се 

ученици поступно уводе у 

свет књижевности. При 

обради текста примењиваће се 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика. 

Петоминутне / 

петнаестоминутне  провере на крају 

часа одрађене путем усмених 

одговора или кратких писмених 

одговора.  

Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе.  

Праћење ученика при решавању 
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3. Радоје Домановић: Вођа (одломак)  

4. Петар Кочић: Кроз мећаву  
5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема 

(одломак)  

6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска 
харфа  

7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир 

Набоков: Лош дан  
8. Дневник Ане Франк (одломак)  

9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна 

прича по избору)  
10. Афоризми (Душан Радовић и други)  

 

ДРАМА  
1. Бранислав Нушић: Власт (одломак)  

2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић 

(одломак о сусрету Кањоша и Фурлана)  
 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ  
 

Обавезна дела  

1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака 
(одломак)  

2. Јелена Димитријевић: Седам мора и три 

океана (одломак) / Милош Црњански: Наша 
небеса („Крф, плава гробница” – одломак)  

 

Једно дело по избору  
1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / 

Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима  

2. Светлана Велмар Јанковић: Српски 
Београд деспота Стефана (Капија Балкана)  

3. Уметнички и научнопопуларни текстови о 

природним лепотама и културноисторијским 
споменицима завичаја  

4. Избор из енциклопедија и часописа за 
децу  

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА  
1. Епске народне песме покосовског 

тематског круга (Смрт војводе Пријезде, 

Диоба Јакшића и песма по избору)  
2. Епске народне песме о хајдуцима и 

ускоцима (Мали Радојица, Стари Вујадин, 

Старина Новак и кнез Богосав; Иво Сенковић 
и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана)  

3. Свети Сава у књижевности: – одломак из 

Житија Светог Симеона (o опроштају оца од 
сина); – избор из народних прича и предања 

(на пример Свети Сава и ђаво, легенде о 

Светом Сави); – избор из ауторске поезије о 
Св. Сави (на пример Матија Бећковић: Прича 

о Светом Сави)  

врсте текстова и коментарише их, 

у складу са узрастом;  

– разликује народну од ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста;  

– разликује основне одлике стиха 

и строфе  

– укрштену, обгрљену и парну 

риму; слободни и везани стих; 

рефрен;  

– тумачи мотиве (према њиховом 

садејству или контрастивности) и 

песничке слике у одабраном 

лирском тексту;  

– локализује књижевна дела из 

обавезног школског програма;  

– разликује етапе драмске радње;  

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или 

лирског субјекта;  

– разликује облике казивања 

(форме приповедања);  

– идентификује језичко-стилска 

изражајна средства и разуме 

њихову функцију;  

– анализира идејни слој 

књижевног дела служећи се 

аргументима из текста;  

– уочи разлике у карактеризацији 

ликова према особинама: 

физичким, говорним, 

психолошким, друштвеним и 

етичким;  

– разликује хумористички од 

јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и 

гледишта са циљем да се 

ученици оспособе за 

самосталан исказ, 

истраживачку делатност и 

заузимање критичких ставова. 

Исходи ове области су 

засновани на читању тако да је 

оно главна активност. У 

седмом разреду негује се 

доживљајно читање, а 

ученици се поступно уводе у 

истраживачко читање и 

оспособљавају да искажу свој 

доживљај уметничког дела. 

 

задатака по нивоима знања.  
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4. Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава 

књига (избор)  
5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; 

Момо Капор: Мали Принц  

6. Јован Стерија Поповић: Покондирена 
тиква  

7. Душан Ковачевић: Свемирски змај  

8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / 
Игор Коларов: Дванаесто море  

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ (бирати 3 
дела)  

1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак)  

2. Тургењев: Шума и степа  
3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт  

4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 

(одломак из првог дела романа)  
5. Гордана Малетић: Катарке Београда (прича 

Зебња и друге)  

6. Урош Петровић: Загонетне приче  
7. Александар Манић: У свитање света  

8. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила 

да летим  
9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду  

10. Корнелија Функе: Срце од мастила  

11. Душица Лукић: Земља је у квару (избор)  
12. Гордана Брајовић: из збирке песама 

Индија, Индија (Пролази слон пун мириса, 

Пролази слон пун Хималаја)  
13. Душан Поп Ђурђев: Лет лионског Икара  

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ  
 

Опкорачење. Рефрен. Цезура. Везани и 

слободни стих. ауторске лирске песме: 
рефлексивна и сатирична песма. Језичко-

стилска изражајна средства: метафора, 
алегорија, градација, словенска антитеза, 

фигуре понављања (асонанца и алитерација). 

Функција мотива у композицији лирске 
песме. Песма у прози. Фабула и сиже. 

Статички и динамички мотиви. Композиција. 

Епизода. Идејни слој књижевног текста. 
Хумор, иронија и сатира. Врсте 

карактеризације књижевног лика. 

Унутрашњи монолог. Хронолошко и 
ретроспективно приповедање. Дневник. 

Путопис. Аутобиографија. Легендарна прича. 

Предања о постанку бића, места и ствари. 
Афоризам. Пословице, изреке; питалице; 

загонетке. Драмска радња; етапе драмске 

радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, 
расплет. Драмска ситуација. Драма у ужем 

смислу.  

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела;  

– критички промишља о смислу 

књижевног текста и 

аргументовано образложи свој 

став;  

– доведе у везу значење 

пословица и изрека са идејним 

слојем текста;  

– препозна националне вредности 

и негује културноисторијску 

баштину;  

– размотри аспекте родне 

равноправности у вези са 

ликовима књижевно-уметничких 

текстова;  

– препоручи књижевно дело уз 

кратко образложење;  

– упореди књижевно и филмско 

дело настало по истом 

предлошку, позоришну 

представу и драмски текст 
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ЈЕЗИК  

 

Граматика  

Грађење и основна значења 

глаголских облика: футур II, 

императив, потенцијал; трпни гл. 

придев, гл. прилог садашњи и гл. 

прилог прошли.  

Подела глаголских облика на просте 

и сложене и на личне (времена и 

начини) и неличне.  

Непроменљиве врсте речи: везници, 

речце, узвици.  

Појам синтагме (главни члан и 

зависни чланови); врсте синтагми: 

именичке, придевске, прилошке и 

глаголске.  

Атрибут у оквиру синтагме.  

Логички субјекат.  

Сложени глаголски предикат.  

Напоредни односи међу реченичним 

члановима – саставни, раставни и 

супротни.  

Појам комуникативне и предикатске 

реченице.  

Независне предикатске реченице ‒ 

напоредни односи међу независним 

реченицама (саставни, раставни, 

супротни).  

Зависне предикатске реченице 

(изричне, односне, месне, 

временске, узрочне, условне, 

допусне, намерне, последичне и 

поредбене).  

Реченични чланови исказани речју, 

предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом. Конгруенција – основни 

појмови.  

 

Правопис  

Правописна решења у вези са 

обрађеним глаголским облицима.  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  

– разликује глаголске начине и 

неличне глаголске облике и 

употреби их у складу са нормом;  

– одреди врсте непроменљивих 

речи у типичним случајевима;  

– уочи делове именичке 

синтагме;  

– разликује граматички и логички 

субјекат;  

– разликује сложени глаголски 

предикат од зависне реченице са 

везником да;  

– препозна врсте напоредних 

односа међу реченичним 

члановима и независним 

реченицама;  

– идентификује врсте зависних 

реченица;  

– искаже реченични члан речју, 

предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом;  

– примени основна правила 

конгруенције у реченици;  

– доследно примени правописну 

норму;  

– разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат 

У настави граматике ученицима 

се језик представња и тумачи као 

систем. Ниједна језичка појава не 

би требало да се изучава 

изоловано, ван контекста у којем 

се остварује њена функција. 

Вежбања су заснована на 

коришћењу примера из 

непосредне говорне праксе. 

Настава морфологије 

подразумева заокруживање 

знања о грађењу глаголских 

облика. Настава синтаксе 

подразумева увођење појма 

синтагме и уочавање главног и 

зависног члана у оквиру ње. 

Уводи се појам атрибута и то као 

синтагматског, а не реченичног 

члана. Нови садржаји из 

синтаксе могу да се 

систематизују и исказивањем 

реченичних чланова речју, 

синтагмом и реченицом. Уводи 

се појам комуникативне и 

предикатске реченице. У оквиру 

напоредних односа међу 

независним реченицама и 

реченичним члановима обрађују 

се само саставни, раставни и 

супротни однос. Усвајање 

зависних реченица повезује се са 

морфолошким знањима о 

везницима, као и са различитим 

функцијама које могу имати у 

вишој реченици. 

Правописна правила се усвајају 

путем систематских вежбања.  

Ортоепске вежбе не треба 

реализовати као посебне 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика. 

Петоминутне / 

петнаестоминутне  провере на крају 

часа одрађене путем усмених 

одговора или кратких писмених 

одговора.  

Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе.  

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања.  
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Интерпункција у вези са зависним 

реченицама (запета, тачка и запета).  

Писање скраћеница, правописних 

знакова.  

 

Ортоепија  

Дугоузлазни и дугосилазни акценат.  

наставне јединице, већ уз 

одговарајуће теме из граматике, 

али и на часовима из 

књижевности. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

 

Књижевни и остали типови текстова 

у функцији унапређивања језичке 

културе.  

Књижевноуметнички и 

публицистички текстови.  

Усмени и писмени састави према 

унапред задатим смерницама 

(ограничен број речи; задата 

лексика; одређени граматички 

модели и сл.).  

Текст заснован на аргументима.  

Технички и сугестивни опис.  

Репортажа.  

Цитати и фусноте из различитих 

књижевних и неуметничких 

текстова.  

Нелинеарни текстови: табеле, 

легенде, графикони, мапе ума и 

друго.  

Говорне вежбе: интерпретативно-

уметничке (изражајно читање, 

рецитовање); вежба аргументовања 

(дебатни разговор).  

Правописне вежбе: диктат, 

исправљање правописних грешака у 

тексту; запета у зависносложеним 

реченицама; глаголски облици; 

електронске поруке.  

Језичке вежбе: допуњавање текста 

различитим облицима променљивих 

речи; допуњавање текста 

непроменљивим речима; 

обележавање комуникативне 

реченице у тексту; исказивање 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  

 

– говори на задату тему 

поштујући књижевнојезичку 

норму;  

– разликује књижевноуметнички 

од публицистичког 

функционалног стила;  

– састави кохерентан писани 

текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног 

типа;  

– напише једноставнији 

аргументативни текст позивајући 

се на чињенице;  

– користи технички и сугестивни 

опис у изражавању;  

– препозна цитат и фусноте и 

разуме њихову улогу;  

– пронађе потребне информације 

у нелинеарном тексту;  

– напише електронску (имејл, 

SMS) поруку поштујући 

нормативна правила;  

– примени различите стратегије 

читања (информативно, 

доживљајно, истраживачко и 

др.);  

– састави текст репортажног типа 

Ова наставна област реализује 

се кроз повезивање с обрадом 

књижевних текстова као 

репрезентативних образаца 

изражавања, а такође и са 

наставом граматике и 

правописа. Језичка култура се 

негује спровођењем лексичко-

семантичких и стилских 

вежби које ће богатити и 

развијати способност и 

вештину изражавања. Сва 

вежбања изводе се на тексту 

или у току говорних вежби. 

Када су у питању домаћи и 

израда побољшане верзије 

школског писменог задатка, 

ученици ће користити и 

латинично писмо. 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, 

као и између ученика и ученика. 

Континуирано праћење говорне 

културе ученика кроз већи број 

говорних вежби. Израда домаћих 

писмених задатака које ученици 

читају на часу анализе како би се сви 

укључили у рад. Израда четири 

школска писмена задатка са анализом 

задатака и израдом побољшане 

верзије задатка. . 



 

576 | с т р а н а  

 

реченичног члана на више начина 

(реч, синтагма, предлошко-падежна 

конструкција, реченица); 

фразеологизми (разумевање и 

употреба) и друге.  

Писмене вежбе и домаћи задаци и 

њихова анализа на часу.  

Четири школска писмена задатка – 

по два у сваком полугодишту.  

(искуствени или фикционални);  

– правилно употреби 

фразеологизме и устаљене изразе 

који се јављају у литерарним и 

медијским текстовима 

намењеним младима 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (7. разред) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

– користи књижевне термине 

и појмове обрађиване у 

претходним разредима и 

повезује их са новим делима 

која чита уз помоћ 

наставника; 

– чита са разумевањем краће 

текстова, коментарише их и у 

недовољној мери критички 

расуђује;  

– у мањој мери разликује 

народну од ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних родова и 

основних књижевних врста;  

– у мањој мери разликује 

основне одлике стиха и 

строфе – укрштену, обгрљену 

и парну риму; слободни и 

везани стих; рефрен;  

– показује мањи степен 

активности и ангажовања у 

тумачењу мотива и песничких 

слика у одабраном лирском 

тексту;  

– уз помоћ наставника 

локализује књижевна дела из 

обавезног школског 

– у довољној мери користи 

књижевне термине и појмове 

обрађиване у претходним 

разредима и повезује их са новим 

делима која чита;  

– чита са разумевањем различите 

врсте текстова и коментарише их, 

у складу са узрастом;  

– разликује народну од ауторске 

књижевности и одлике књижевних 

родова и основних књижевних 

врста;  

– разликује основне одлике стиха и 

строфе – укрштену, обгрљену и 

парну риму; слободни и везани 

стих; рефрен;  

– тумачи мотиве (према њиховом 

садејству или контрастивности) и 

песничке слике у одабраном 

лирском тексту;  

– локализује књижевна дела из 

обавезног школског програма у 

знатној мери;  

– у довољној мери разликује етапе 

драмске радње;  

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или 

– у великој мери користи књижевне 

термине и појмове обрађиване у 

претходним разредима и повезује их 

са новим делима која чита;  

– може да истакне универзалне 

вредности књижевног дела и повеже 

их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи у знатној 

мери;  

– чита са разумевањем различите 

врсте текстова, решава проблеме на 

нивоу стваралачког мишљења и у 

знатној мери критички расуђује;  

– у великој мери разликује народну од 

ауторске књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста;  

– у великој мери разликује основне 

одлике стиха и строфе – укрштену, 

обгрљену и парну риму; слободни и 

везани стих; рефрен;  

– тумачи мотиве (према њиховом 

садејству или контрастивности) и 

песничке слике у одабраном лирском 

тексту и у знатној мери критички 

расуђује;  

– локализује већину књижевних дела 

из обавезног школског програма;  

– у потпуности користи 

књижевне термине и појмове 

обрађиване у претходним 

разредима и повезује их са 

новим делима која чита;  

– самостално истиче 

универзалне вредности 

књижевног дела и повезује их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи;  

– чита са разумевањем 

различите врсте текстова, 

коментарише их, лако логички 

повезује чињенице и појмове;  

– у потпуности разликује 

народну од ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста;   

– у потпуности разликује 

основне одлике стиха и строфе – 

укрштену, обгрљену и парну 

риму; слободни и везани стих; 

рефрен;  

– тумачи мотиве (према 

њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке 

слике у одабраном лирском 
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програма;  

– уз помоћ наставника 

разликује етапе драмске 

радње;  

– уз помоћ наставника 

разликује аутора 

књижевноуметничког текста 

од наратора, драмског лица 

или лирског субјекта;  

– уз помоћ наставника 

разликује облике казивања 

(форме приповедања);  

– у мањој мери уочава разлике 

у карактеризацији ликова 

према особинама: физичким, 

говорним, психолошким, 

друштвеним и етичким;  

– у појединим примерима 

разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела;  

– уз помоћ наставника доводи 

у везу значење пословица и 

изрека са идејним слојем 

текста;  

– уз помоћ наставника 

препознаје националне 

вредности и негује 

културноисторијску баштину;  

– у мањој мери и уз помоћ 

наставника разматра аспекте 

родне равноправности у вези 

са ликовима књижевно-

уметничких текстова;  

– препоручује књижевно дело 

уз кратко образложење;  

– упоређује књижевно и 

филмско дело настало по 

истом предлошку, позоришну 

представу и драмски текст уз 

помоћ наставника. 

 

лирског субјекта у већини 

текстова;  

– разликује облике казивања 

(форме приповедања) у већини 

примера;  

– уочава разлике у 

карактеризацији ликова према 

особинама: физичким, говорним, 

психолошким, друштвеним и 

етичким;  

– разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела;  

– доводи у везу значење пословица 

и изрека са идејним слојем текста;  

– препознаје националне 

вредности и негује 

културноисторијску баштину;  

– у знатној мери разматра аспекте 

родне равноправности у вези са 

ликовима књижевно-уметничких 

текстова;  

– препоручује књижевно дело уз 

образложење;  

– упоређује књижевно и филмско 

дело настало по истом предлошку, 

позоришну представу и драмски 

текст. 

 

– у великој мери разликује етапе 

драмске радње;  

– у великој мери разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или лирског 

субјекта;  

– разликује облике казивања (форме 

приповедања);  

– идентификује језичко-стилска 

изражајна средства уз подршку 

наставника;  

– анализира идејни слој књижевног 

дела служећи се аргументима из 

текста уз помоћ наставника;  

– критички промишља о смислу 

књижевног текста и у знатној мери 

може аргументовано да образложи 

свој став;  

– у већој мери доводи у везу значење 

пословица и изрека са идејним слојем 

текста;  

– у већини примера препознаје 

националне вредности и негује 

културноисторијску баштину;  

– размотри аспекте родне 

равноправности у вези са ликовима 

књижевно-уметничких текстова;  

– може да препоручи књижевно дело 

уз аргументовано  образложење;  

– самостално упоређује књижевно и 

филмско дело настало по истом 

предлошку, позоришну представу и 

драмски текст. 

 

тексту и самостално изводи 

закључке;  

– самостално локализује 

књижевна дела из обавезног 

школског програма;  

– у потпуности разликује етапе 

драмске радње;  

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или 

лирског субјекта;  

– разликује облике казивања 

(форме приповедања);  

– идентификује језичко-стилска 

изражајна средства и разуме 

њихову функцију;  

– анализира идејни слој 

књижевног дела служећи се 

аргументима из текста;  

– критички промишља о смислу 

књижевног текста и 

аргументовано образложи свој 

став;  

– самостално доводи у везу 

значење пословица и изрека са 

идејним слојем текста;  

– у свим примерима, самостално 

препознаје националне 

вредности и негује 

културноисторијску баштину;  

– показује изузетну 

самосталност уз изузетно висок 

степен активности и ангажовања 

у разматрању аспекте родне 

равноправности у вези са 

ликовима књижевно-

уметничких текстова;  

– препоручује књижевно дело уз 

аргументовано образложење и 

осврт на друга прочитана дела;  

– аргументовано упоређује 

књижевно и филмско дело 

настало по истом предлошку, 
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позоришну представу и драмски 

текст. 

ЈЕЗИК – на нивоу репродукције 

именује глаголске начине и 

неличне глаголске облике; 

– уз помоћ наставника у 

једноставним примерима 

може да одреди врсте 

непроменљивих речи;  

– уз помоћ наставника 

именује делове именичке 

синтагме;  

– препознаје субјекат и 

предикат;  

– уз помоћ наставника наведи 

врсте напоредних односа: 

саставни, раставни и 

супротан;  

– уз помоћ наставника 

именује врсте зависних 

реченица;  

– примењује правописну 

норму у једноставним 

примерима. 

– већим делом самостално, али уз 

подршку наставика разликује 

глаголске начине и неличне 

глаголске облике; 

 – у довољној мери показује 

способност употребе глаголских 

начина и неличних глаголских 

облика у складу са нормом;  

– уз помоћ наставника може да 

одреди врсте непроменљивих речи 

у типичним случајевима;  

– уме да именује делове именичке 

синтагме;  

– зна да постоји граматички и 

логички субјекат;  

– разликује именски и глаголски 

предикат;  

– уме да наведе врсте напоредних 

односа међу реченичним 

члановима и независним 

реченицама;  

– у једноставним примерима и уз 

помоћ наставника може да 

препозна врсте напоредних односа 

међу реченичним члановима и 

независним реченицама;  

– именује врсте зависних 

реченица;  

– препознаје реченичне чланове 

исказане речју, предлошко-

падежном конструкцијом и 

синтагмом, а уз помоћ наставника 

и реченицом;  

– именује правила конгруенције;  

–примењује правописну норму у 

довољној мери. 

– у великој мери разликује глаголске 

начине и неличне глаголске облике и 

употребљава их у складу са нормом у 

већини примера;  

– одређује врсте непроменљивих речи 

у типичним случајевима;  

– уочава делове именичке синтагме;  

– разликује граматички и логички 

субјекат у типичним примерима;  

– разликује сложени глаголски 

предикат у типичним примерима;  

– препознаје врсте напоредних односа 

међу реченичним члановима и 

независним реченицама;  

– идентификује врсте зависних 

реченица;  

– исказује реченични члан речју, 

предлошко-падежном конструкцијом, 

синтагмом и реченицом у типичним 

примерима;  

– примењује основна правила 

конгруенције у реченици;  

–примењује правописну норму;  

– зна да наведе тип акцената по 

квантитету. 

– разликује глаголске начине и 

неличне глаголске облике и 

употребљава их у складу са 

нормом;  

– одређује врсте непроменљивих 

речи;  

– самоатално одређује делове 

именичке синтагме;  

– разликује граматички и 

логички субјекат;  

– разликује сложени глаголски 

предикат од зависне реченице са 

везником да;  

– самостално решава задатке 

везане за врсте напоредних 

односа међу реченичним 

члановима и независним 

реченицама;  

– самостално идентификује 

врсте зависних реченица;  

– самостално исказује 

реченични члан речју, 

предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом;  

– примењује правила 

конгруенције у реченици;  

– доследно примењује 

правописну норму;  

– разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

– говори на задату тему на 

нивоу репродукције;  

– именује 

књижевноуметнички и 

публицистички 

– у довољној мери показује 

способност да говори на задату 

тему поштујући књижевнојезичку 

норму;  

– уз помоћ наставника разликује 

– у великој мери показује способност 

да говори на задату тему поштујући 

књижевнојезичку норму;  

– разликује књижевноуметнички од 

публицистичког функционалног стила 

– показује изузетну 

самосталност да говори на 

задату тему поштујући 

књижевнојезичку норму;  

– разликује књижевноуметнички 
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функционални стил;  

– уз помоћ настаника може да 

састави једноставан писани 

текст у складу са задатом 

темом наративног и 

дескриптивног типа;  

– зна да постоји цитат и 

фусноте и уз помоћ 

наставника препознаје 

типичне примере;  

– проналази тражене 

информације у једноставном 

нелинеарном тексту;  

– зна да препозна текст 

репортажног типа;  

– уочава  фразеологизме и 

устаљене изразе у литерарним 

и медијским текстовима 

намењеним младима. 

 

књижевноуметнички од 

публицистичког функционалног 

стила;  

– уз подршку наставника саставља 

писани текст у складу са задатом 

темом наративног и дескриптивног 

типа;  

– уз подршку наставника може да 

напише једноставнији 

аргументативни текст позивајући 

се на очигледне чињенице;  

– препознаје технички и 

сугестивни опис у понуђеном 

примеру;  

– у типичним примерима 

препознаје цитат и фусноте;  

– проналази уз помоћ наставника 

информације у нелинеарном 

тексту;  

– уме да напише електронску 

(имејл, SMS) поруку поштујући 

нормативна правила у довољној 

мери;  

– примењује различите стратегије 

читања (информативно, 

доживљајно, истраживачко и др.);  

– саставља краћи текст са 

елементима репортаже;  

– препознаје  фразеологизме и 

устаљене изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 

текстовима намењеним младима. 

 

у типичним примерима;  

– у великој мери може да састави 

кохерентан писани текст у складу са 

задатом темом наративног и 

дескриптивног типа;  

– може да напише једноставнији 

аргументативни текст позивајући се 

на чињенице;  

– користи технички и сугестивни опис 

у изражавању;  

– у типичним примерима препознаје 

цитат и фусноте и разуме њихову 

улогу;  

– проналази потребне информације у 

нелинеарном тексту;  

– може да напише електронску (имејл, 

SMS) поруку поштујући нормативна 

правила;  

– примењује различите стратегије 

читања (информативно, доживљајно, 

истраживачко и др.);  

– саставља текст репортажног типа 

(искуствени или фикционални);  

– правилно употребљава 

фразеологизме и устаљене изразе који 

се јављају у литерарним и медијским 

текстовима намењеним младима. 

од публицистичког 

функционалног стила;  

– самоатално може да састави 

кохерентан писани текст у 

складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног 

типа;  

– зна да напише аргументативни 

текст позивајући се на 

чињенице;  

– самостално користи технички 

и сугестивни опис у 

изражавању;  

– препознаје цитат и фусноте и 

разуме њихову улогу;  

– проналази потребне 

информације у нелинеарном 

тексту;  

– зна да напише електронску 

(имејл, SMS) поруку поштујући 

нормативна правила;  

– примењује различите 

стратегије читања 

(информативно, доживљајно, 

истраживачко и др.);  

– самоатално саставља текст 

репортажног типа (искуствени 

или фикционални);  

– правилно употребљава 

фразеологизме и устаљене 

изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 

текстовима намењеним 

младима. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: СЕДМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

(Комуникативне функције) 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

Поздрављање и представљање себе и других и 

тражење / давање основних информација о себи и 

другима 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова који се 

односе на 

поздрављање и представљање (дијалози, наративни 
текстови, 

формулари и сл.); реаговање на усмени или писани 

импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и 
иницирање и прошири-вање комуникације; усмено и 

писaно давање информација о себи 

и тражење и давање информација о другима (подаци о 
личности, 

приватним и школским активностима, друштвеним 

улогама и сл.). 
 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
Hi Sophie, how are you/ have you been? Fine!/ Pretty 
good!/Great!/ Never been better!/Not bad!/As usual./A little 

busy actually!/I’ve been busy studying, how about 

you?/Thanks for asking, and you? 
It was nice meeting you. It was nice/a pleasure meeting you 

as well/too./You as well/too./I hope to see you again./I look 

forward to meeting/seeing you again. Say hello/hi to your 
family. 

Is Dorian your first name? No, it’s my middle name. My 

first name is David. What’s your first/middle/last 
name/family name/surname? 

I was named after my great-grandfather, who was Russian. 

Who were you named after? My godparents chose this name 
for me. 

I grew up/was raised in Serbia, but my parents moved to 

Australia when I was ten. My paternal grandparents are 
still alive, but my maternal grandparents died when I was a 

child. 

These are my classmates, Vasilije and Neda; we’ve been 
friends for years. We belong to the the Drama Club, and we 

meet once a week/every Thursday afternoon. Which school 

club do you belong to? 
Who’s that girl on the right/left – the one in the leather 

jacket and plain T-shirt? The picture was taken a few years 

ago, but it must be Elena, a girl from my class. She plays 
the guitar in the school orchestra. What instrument do you 

play? 

Luka and I go to the same school, but we aren’t in the same 
class. We get on/along very well, although we don’t always 

- Поздрави и 

отпоздрави,  представи себе и 

другог користећи једноставнија 

језичка средства; 

– размени једноставније 

информације личне природе. 

- Разуме једноставније текстове 

који се односе на поздрављање, 

представљање и тражење / давање 

информација личне природе; 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима. 

У остваривању програмских 

садржаја полази се од  обнављања 

садржаја усвојених у разредној 

настави. На основу одговарајућих 

примера ученици усвајају нову 

лексику и граматичке структуре, 

утврђујући их и увежбавајући у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и 

опуштеној атмосфери. Кроз 

разноврсне примере уводи се 

употреба лексике везане за приватне 

садржаје и иста се примењује у 

одговарајућим ситуацијама. 

Говор наставника прилагођен је 

узрасту и знањима ученика, 

наставник мора бити сигуран да је 

схваћено значење поруке 

укључујући њене културолошке, 

васпитне и социјализирајуће 

елементе, битно је значење језичке 

поруке. Сви граматички садржаји 

уводе се са што мање граматичких 

објашњења осим уколико ученици 

на њима не инсистирају, а њихово 

познавање се евалуира и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем 

комуникативном контексту, без 

инсистирања на експлицитном 

познавању граматичких правила. 

Наставник ученицима скреће пажњу 

и упућује их на значај граматичке 

- Процена нивоа знања 

ученика на почетку 

школске године;  

- праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, кроз 

дијалог вођен између 

ученика и наставника, 

ученика и ученика; 

- разумевања говора; 

- разумевање краћег 

писаног текста; 

- усмено изражавање; 

- писмено изражавање; 

- усвојеност лексичких 

садржаја; 

- усвојеност 

граматичких 

структура; 

- правопис; 

- залагање на часу; 

- израда домаћих 

задатака и пројеката; 

- петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

- целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

- табеле; 

- упитници; 

- илустрације; 
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agree about everything. He doesn’t live in my street; 

however, he lives very close to me, just round the corner. 
Who do you get on/along (well) in your class/school/family? 

Phillip’s quite brainy, and he’s really good with computers, 

but he’s been really bad-tempered since his parents got 
divorced. Who has he lived with since then? 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и 

уобичајених радњи 
The Past Simple Tense глагола to be и осталих глагола 

(правилних и неправилних) 

The Past Continuous Tense 
The Present Perfect Tense учесталијих глагола 

(правилних и неправилних) 

Питања са Who/What/Which/ Where/When/Why… 
Питања са препозиционим глаголима 

Употреба и изостављање чланова при ближем 

одређивању лица, у фиксним изразима (go to school/by 
car/on foot...), са основним географским појмовима 

(називима улица, градова, држава...) 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present 

Simple, Past Simple, Future Simple) 
(Интер)културни садржаји:устаљена правила учтиве 

комуникације; имена и надимци; родбина, породични 

односи и родбинске везе. Већи градови у земљама 
циљне културе. 

прецизности исказа. 

Како би се унапредили квалитет и 

обим језичког материјала, настава се 

заснива и на социјалној интеракцији, 

а рад у учионици и ван ње спроводи 

се путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији часописи, 

проспекти и аудио материјал) као и 

решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем. 

Уз различите примере наставник 

упућује ученике у законитости 

усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа.  

Језички садржаји се усвајају кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину, а рад на пројекту 

као задатку који остварује 

корелацију са другим предметима, 

подстиче ученике на студиозни и 

истраживачки рад. За увођење новог 

лексичког материјала користе се 

познате граматичке структуре и 

обрнуто. 

- дидактичке игре; 

- енигматске игре; 

- диктати; 

- тестовски задаци 

сопствене израде; 

- праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

- праћење ученика 

прилоком рада у 

групи; 

- знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник; 

- провера знања 

ученика и процена 

нивоа усвојености 

целокупног градива 

путем годишњег теста 

 

Описивање бића, предмета, појава, места, радњи, 

стања и збивања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се 
описују 

бића, предмети, места, појаве, радње, стања и збивања; 

усмено и писано описивање/ поређење живих бића, 
предмета, појава, местâ, из искуственог света и 

фикционалног спектра. 

 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
What’s he/she like? He’s smart and confident, but he’s 

slightly irresponsible at times. What does he/she look like? 
She’s of medium height/build and she’s got medium length 

straight/wavy/curly hair. She usually wears sporty clothes – 

she must love sports! 
My sister’s too young to take the driving test. My brother 

isn’t tall enough to play basketball. 

Fast food is unhealthy, isn’t it? These potatoes are too 
salty, aren’t they? 

Our results look great compared to theirs. We can’t be 

worse than them. 
The lamp is broken! The news is fascinating/unbelievable. 

What an enormous fish! What a lovely drawing! What 

lovely weather! How interesting/ boring! 
You can see/There’s a church in the middle/in the 

– Разуме једноставније текстове 

који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и 

збивања. 

– Опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства. 
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background/in front of the picture. 

I didn’t enjoy the amusement park – it was too scary! 
It was -10 degrees on the mountain – it was freezing cold 

and snowy. 

It rained/ snowed more heavily than last night. 
What’s the title of the book/film?It’s a novel/film entitled... 

Serbia is situated at the crossroads of Central and 

Southeast Europe. Belgrade is located at the confluence of 
the Danube and Sava Rivers. 

The United Kingdom consists of four countries: England, 

Wales, Scotland and Northern Ireland.The UK national 
anthem is called ”God Save the Queen”, while the US 

national anthem is called ”The Star Spangled Banner”. 

What’s Serbian national anthem called? It’s ”God of 
Justice”. 

What is/are the most endangered animal species in the 

world? 
What is/are the most popular teen TV series in your 

country? 

In Serbian tradition godparents are usually given the 
responsibility for naming a newborn child. 

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense 

за изражавање појава, радњи, стања и збивања у 
садашњости, The Past Simple Тense и The Past 

Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и 

збивања у прошлости. 
Поређење прилога 

Придеви са наставцима –ed и –ing 

Too (adjective) to... / (not) enough (adjective) to... 
Творба и употреба прилога за начин (beautifully, quickly, 

happily, well, bаdly, fast, hard...) 

Употреба одређеног члана код поређења 
придева/прилога 

Употреба/изостављање одређеног члана са основним 

географским појмовима (називима градова, држава, 
река...) 

Релативне заменице who, which, that, whose, where... 
Неодређене заменице (somebody, something, anybody, 

anything, nobody, no one, nothing, everything…). 

Питања са What…like, How, Why… 
Негативни префикси un-, im-, ir-... 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 

(must, can’t, may...) 
Пасивни облик глагола у простим временима (Present 

Simple, Past Simple, Future Simple) 

What (a/an) + adjective + noun 
Question tags 

(Интер)културни садржаји: особености наше земље и 

земаља говорног подручја циљног језика 

(знаменитости, географске 

карактеристике и сл.) 

Изношење предлога и савета, упућивање позива за 

учешће у заједничкој активности и реаговање на 

њих 

– Разуме једноставније предлоге, 

савете и позиве на заједничке 
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ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставниjих текстова који 

садрже предлоге; усмено и писано преговарање и 

договарање око предлога и учешћа у заједничкој 
активности; писање позивнице за прославу/журку или 

имејла/ СМС-а којим се уговара заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, усмено или писано, уз 
поштовање основних норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања/изговора; образложење 

спремности за прихватање предлога, уз исказивање 
емотивних и експресивних реакција (радости, 

усхићености и сл.). 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
Have a slice of bread! 

Help yourself/yourselves to the sandwiches! 

Less/More, please! 

He should cut down on sweets, shouldn’t he? 
If you experience any form of bullying, you should 

immediately report it to the teachers. 

What should/shall I do if my Facebook account gets 
hacked? 

Are we meeting Pavle and Dorotea in front of the cinema? 

Let’s go sightseeing, shall we? 
We’ll play in the garden if the weather gets better, won’t 

we? 

I’m on the team, aren’t I? 
I’ll keep my fingers crossed for you! 

Why don’t we download some music from the Internet? 

Let me show you. 
It’s lesson/break/quiz time! 

The game is over! 

They asked me to join their team. 
The doctor told me to stay in bed and drink plenty of fluids. 

She advised us to take a bus downtown/not to drink the 

water. 
Should за давање савета 

Изрази: How about…? What about…? Why don’t we…? 
Would you like…? Do you want…? Shall we…? Let’s... 

Модални глаголи за изражавање предлога – 

can/could/may/might 
Заповедни начин 

The Present Continuous Tense за унапред договорене 

радње 

Question tags 

Индиректни предлози и савети 

Први кондиционал 
Повратне заменице 

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање 

предлога, савета и позива и реаговање на предлоге, 
савете и позиве. 

активности и одговори на њих; 

– упути једноставније предлоге, 

савете и позиве на заједничке 

активности ; 

– Разуме једноставније предлоге, 

савете и позиве на заједничке 

активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; 

- упути предлоге, савете и позиве 

на заједничке активности 

користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи додатне 

информације у вези са предлозима, 

саветима и позивима на заједничке 

активности; 

Изражавање молби, захтева, обавештења, извињења, 

честитања и захвалности 
– Разуме уобичајене молбе и 
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ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих исказа којима се 

нешто честита, тражи/нуди помоћ, услуга, обавештење 

или се изражава извињење, захвалност; усмено и 
писано честитање, тражење и давање обавештења, 

упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу, 

изражавање извињења и захвалности. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
Can I have my magazine back? 

Can/Could we have some advice/information about the 

trip? 
Could you speak a bit more slowly/speak up, please? 

Mother told the children to stop arguing/fighting. 

The flight attendant told the passangers to fasten their seat 

belts. 

The librarian asked us not to make noise in the library. 

Will you leave me alone, please? He asked me to leave him 
alone. 

She promised/refused to let me use her laptop/dictionary. 

I’m sorry for your loss!/I’m sorry to hear that! Thank you 
for your sympathy/kindness! 

He thanked me for my help/support. 

Sorry for being late. Thanks for coming. Thank you in 
advance! 

I´ll put it down so that I don´t make the same mistake again! 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – 
can/could/may/will 

Индиректне наредбе и молбе 

Gerund/Infinitive 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације, значајни празници и догађаји, честитања. 

захтеве и реагује на њих; 

– упути уобичајене молбе и 

захтеве, честита, захвали и извини 

се користећи најједноставнија 

језичка средства. 

– Честита, захвали и извини се 

користећи мање сложена језичка 

средства. 

- Формулише љубазне молбе и 

извињења. 

Разумевање и давање упутстава 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање текстова који садрже једноставнија 
упутства (нпр. за израду задатака, пројеката и сличних 

наставних и ваннаставних активности), с визуелном 

подршком и без ње; усмено и писано давање упутстава. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
If you want to help the charity, email... or call... 

If you want to recycle, sort out/separate different materials 

and put them in recycling containers. 

You can set up your account in just a few steps. 

Once you have finished, you can save your work and share 

the link. 
Make sure you check your essay for spelling mistakes 

before you hand it in! 

Make/ Do a class survey on their reading habits/ media 
preferences. Compare/ Present the results. 

The form must be completed in ink. 

– Разуме и следи најједноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота а исказана су спорим 

темпом и разговетно и уколико 

укључују и визуелне елементе. 

- Разуме најједноставније савете и 

упутства који се тичу непосредних 

потреба, праћена визуелним 

елементима. 

– Пружи једноставнија упутства у 

вези са уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота. 

- Разуме саопштења, упутства, молбе 
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Write your name and address in block capitals. 

Fill in the blanks. 
Don’t let go of the handlebar on that bike! 

Keep your dog on a leash! 

Hold on! Hold the line! 
When a challenge is given don’t step back. Step up! 

Први кондиционал 

Заповедни начин 
Пасивни облик модалних глагола 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 

складу са степеном формалности и ситуацијом. 

итд. који се тичу његових потреба и 

интересовања (говор); 
-разуме једноставнија упутства у 

вези с личним потребама и са 

сналажењем на јавним местима 

(писани текст). 

Описивање радњи у садашњости 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези 

са сталним, уобичајеним и тренутним догађајима/ 

активностима и способностима; усмено и писано 
описивање активности, радњи и способности у 

садашњости. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
How long does it take you to get to school? It takes me half 
an hour if I go by bus, but this week Dad’s driving me to 

school, so it’s taking me only half the time. 

Who’s the teacher telling off? 
What are the police looking for? 

She’s getting dressed for the party, isn’t she? The children 

are dressed up for the celebration, aren’t they? 
My parents have been married since 2002. 

Can you do a handstand/ a cartwheel/ a forward/backward 

roll/ a split/ a bridge? 
We’ve been able to use the application for over a year now. 

Teenagers don’t watch TV as often as they used to. 

My neighbours have got a very big house with a swimming 
pool – they must be rich! 

Pavle can’t be on holiday – I’ve just seen him! 

In Serbian tradition, if you hiccup, someone is talking about 
you. 

Plants die if they don’t get enough water. 

The novel/film is based on an oral folk story/a historic fact. 
The Present Simple Tense за изражавање сталних и 

уобичајених радњи 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и 
привремених радњи. 

Разлике у употреби глаголских облика The Present 

Simple Tense и The Present Continuous Tense 
The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи 

које су почеле у прошлости и још увек трају 

Нулти кондиционал 
Питања са препозиционим глаголима 

Can за изражавање способности у садашњости 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present 

- Разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и 

ситуације 

у садашњости, способности и 

умећа уколико су праћени 

илустративним елементима и 

препознатљивим начином 

графичког обликовања; 

- најједноставнијим језичким 

средствима, уз употребу увежбаних 

фраза размени појединачне 

информације које се односе на 

радње у садашњости.  

– Размени појединачне инфор-

мације и/или неколико информа- 

ција у низу које се односе на радње 

у садашњости; 

– опише радње, способности и 

умећа користећи неколико везаних 

исказа. 
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Simple) 

Question tags 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот 

у школи и у ширем окружењу – наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања; традиција и обичаји. 
 

Описивање радњи у прошлости 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање исказа у вези с личним искуствима, 
догађајима, активностима, способностима и 

особеностима у прошлости; усмено и писано 

описивање искустава, активности и способности у 
прошлости, историјских догађаја и личности. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
It was very nice/kind of Nadja to help me with my 

homework. 
Nicholas did very well in his test – better than in the 

previous one! 

Lara was born in Canada, but her family moved to the USA 
two years ago. Which US state did they move to? 

Have you ever read this book? No, but I’d like to. 

Has Marco finished his exams yet? 
She has already had supper, hasn’t she? 

It’s been ages since we last met, hasn’t it? 

Everybody enjoyed themselves, didn’t they? 
We’ve won! They’ve lost! 

Have the police been able to find the criminals who robbed 

the bank? 
When we looked up we could see the stars. 

I broke my glasses so I couldn’t see the board at school. 

It was raining when I left home this morning. 
While we were watching TV, I fell asleep. 

Who were you talking to when I saw you at the party? 

What was Isaac Newton doing when he discovered the law 
of gravity? He was sitting in his garden when an apple fell 

on his head. 

I didn’t use to like animals, but I do now. 
What kind of TV programmes did you use to watch when 

you were a child? 

Robin Hood used to take from the rich and give to the poor. 
The Indians didn’t use to hunt with guns, they used to hunt 

with bows and arrows. 

The plane was late so we had to wait for ages. 
It was very warm so we didn’t have to wear jumpers. 

Did you have to study hard for your maths test? 

I was given a lot of useful advice/information about the 
project. 

How many people were killed in the hurricane/flood/ 

earthquake? 
How many homes were destroyed by the 

hurricane/flood/earthquake? 

– Разуме једноставније текстове у 

којима се описују искуства, 

догађаји и способности у 

прошлости уколико су праћени 

илустративним елементима и 

препознатљивим начином 

графичког обликовања; 

- најједноставнијим језичким 

средствима, уз употребу увежбаних 

фраза описује лична искуства. 

– Размени појединачне 

информације и/или неколико 

информа- 

ција у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, догађај 

из 

прошлости; 

– Опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл.; 
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What was the deadliest hurricane/flood/earthquake? 

America was discoverеd in 1492. When was George 
Washington elected the first president of the United States? 

Peter I reigned as the last King of Serbia and as the first 

King of the Serbs, Croats and Slovenes. When was he 
proclaimed King of 

Serbia? 

Queen Elizabeth II has ruled Britain since 1952, when her 
father, King George VI, died. When was she crowned? 

”The Bridge on the Drina”was written by Ivo Andrić. Who 

was ”Oliver Twist” written by? 
The Past Simple Tense правилних и неправилних глагола, 

све употребе 

The Past Continuous Tense, све употребе 
Контрастирање употребе и значења глаголских облика 

The Past Simple Tense и The Past Continuous Tense 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање 
искустава и радњи у неодређеној прошлости и са ever, 

never, just, аlready,yet... 

Контрастирање употребе и значења глаголских облика 
The Past Simple Tense и The Present Perfect Simple Tense 

Used to 

Could и was/were able to за изражавање способности у 
прошлости 

Питања са Who/What/Which/ Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима 
Пасивни облик глагола у простим временима (Past 

Simple) 

Question tags 
(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, 

епохална открића; важније личности из прошлости. 

Описивање будућих радњи (планова, намера, 

предвиђања) 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 

усмено и писано договарање/ извештавање о одлукама, 
плановима, намерама и предвиђањима. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
I’m going to the dentist’s/ doctor’s tomorrow morning. 

Anja is spending the weekend at her grandparents’. 
My auntie Sara is getting married next month. 

My mum’s flying to Rome this afternoon. What time does 

her plane leave? 
The project will/could/may/ might be finished by the end of 

the month. 

Will you be able to hand in your project in time? 
I hope the rain will stop soon! 

Look at the bright sky – it’s going to be a lovely day today! 

The car’s going to hit the child! We’re going to miss the 
train! 

Mina’s going to take the final exam at the end of term – I’m 

– Разуме најједноставније исказе 

који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања и 

реагује на њих; 

– размени најједноставније исказе 

у вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима. 

– Разуме једноставније исказе који 

се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања и 

реагује на њих; 

– размени основне информације у 

вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 
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sure she’ll pass it. 

I’ll let you know as soon as I get the results! 
Let’s cross that bridge when we come to it! 

The teacher will get angry if we don’t finish our homework, 

won’t he? 
If Nenad doesn’t do any revision for his exam, he will get 

bad marks and fail it. 

I haven’t heard from my cousins for ages – I’ll text them to 
check if they’re OK. 

What will happen if we don’t stop polluting our planet? 

In Serbian tradition, if your left palm is itching, you will get 
money, but if it’s the right one then you will give money. 

The Present Continuous Tense за изражавање унапред 

договорених/испланираних радњи 
The Present Simple Tense за изражавање будућих радњи 

које су део утврђених распореда/програма 

The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у 
тренутку говора, обећања и предвиђања на основу 

знања, искуства и 

веровања 
Модални глаголи за изражавање вероватноће: 

could/may/might 

Going to за изражавање планова, намера и предвиђања 
на основу чулних опажања 

Временске зависне реченице за изражавање будућности 

и одговарајући везници (when, after, before, as soon as...) 
Stative verbs (promise, believe, think, hope...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Future 

Simple) 
Question tags 

Will be able to за изражавање способности у будућности 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 
складу са степеном формалности и ситуацијом; 

традиција и обичаји. 

предвиђањима. 

– Саопшти шта он/она или неко 

други планира, намерава, предвиђа. 

Исказивање жеља, интересовања, потреба, осета и 

осећања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези 

са  жељама, интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима; усмено и писано договарање у вези са 
задовољавањем жеља и потреба; предлагање решења у 

вези са осећањима и потребама; усмено и писано 

исказивање својих осећања и реаговање на туђа. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
What’s wrong/the matter with you? My knee/ankle hurts! / 

I’ve got a sore throat and a runny nose. That must be the 

flu. You need some 
medicine. Get well/better soon! 

What do you want to talk about? 

She’s been very lonely since her best friend moved house 
last year. 

Why’s Sara angry with me? She might be jealous of you! 

– Поставља најједноставнија 

питања о блиским темама, 

потребама, интересовањима; 

-Разуме споро и разговетно 

артикулисана јасно 

контекстуализована питања која се 

односе на непосредне личне 

потребе и интересовања;  

- разуме уобичајене изразе у вези 

са жељама, интересовањима, 

потребама, осећањима и реагује на 

њих; 

– изрази жеље, интересовања, 
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He’s disappointed with his test results. 

I’m (very) happy for you/ about visiting my aunt in Dublin. 
My heart sank/ I was over the moon when I heard the news. 

My parents were very proud of me when I won the first 

prize. 
The cake smells/tastes delicious. Can I taste your pie? 

Teenagers aren’t interested in reading the news. 

The children are not hungry enough to eat a whole pizza. 
I’m too tired to go out tonight. 

Stative verbs (be, want, need, have, hurt, feel, smell, 

taste…) 
Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола. 

Would like + именица/ инфинитив глагола. 

Употреба придевско-предлошких израза tireд of / sick of 
/ fed up with / bored with / disappointed with/by / happy 

for/about / angry 

with / proud of /interested in... 
The Present Simple / Past Simple / Present Perfect Simple 

Tense 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present 

Simple, Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple) 
Заповедни начин 

Gerund/Infinitive 

too (adjective) to/(not) enough (adjective) to 
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; 

интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и 

рекреација. 

потребе, осете и осећања најједно- 

ставнијим језичким средствима; 

– Поставља једноставнија питања о 

темама које одговарају његовим 

интересовањима; 
 разуме уобичајене изразе у вези са 

жељама, интересовањима, 

потребама, осећањима и реагује на 

њих; 

- изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима. 

- Поставља неколико повезаних 

питања у низу, на познате теме у 

вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, 

жељама, уз евентуалну помоћ и 

понављање; одговара на слична 

питања саговорника 
Исказивање просторних односа и упутстава за 

оријентацију у простору 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

смером кретања и специфичнијим просторним 
односима; усмено и писано размењивање информација 

у вези са смером кретања и просторним односима; 

усмено и писано описивање смера кретања и 
просторних односа. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
Could you tell me the way to a nearby/the nearest station? 

The city hall is closer to/nearer the city centre than the 
cathedral. 

The Modern Art Museum is the farthest from the centre. 

They built their home in a forest on a mountain, among pine 
trees. 

We put up our tent on a campsite by the lake, and we slept 

under the stars. 
They went sledging down the steep hills. 

We often go for long walks along the river bank. 

You mustn’t go across this road here. 
The children were running past/through/around the park. 

– Разуме једноставнија питања 

која се односе на оријентацију/ 

положај предмета, бића и места у 

простору и правац кретања и 

одговори на њих најједноставнијим 

језичким средствима. 

– Затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета, 

бића и места у простору и правцу 

кретања. 

– Опише правац кретања и 

просторне односе једноставнијим, 

везаним исказима. 
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The plane was flying high above the clouds. 

I placed the speakers right against the wall. 
Can you wait outside/inside? 

The cat jumped onto/off the roof/over the wall and into the 

garden. 
Yuri Gagarin was the first human being to travel into space. 

How can I find these places on the map? 

Canada is north of, and Mexico is south of the United 
States. 

The UK is bordered to the south by the English Channel, 

which separates it from continental Europe, to the east by 
the North Sea 

and to the west by the Irish Sea and the Atlantic Ocean. 

Tara Mountain is located in western Serbia, while the 
Djerdap Gorge is situated in eastern Serbia. 

It’s on the tip of my tongue! 

I wrote off the top of my head. 
Предлози за изражавање положаја и просторних односа: 

in front of, behind, between, opposite, along, above, 

against... 
Предлози са глаголима кретања: onto, into... 

Предлошки изрази са именицама за означавање страна 

света: north of, south of, to the south, to the west... 
Придеви изведени од именица за означавање страна 

света: western, eastern... 

Компаратив и суперлатив придева 
Заповедни начин 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present 

Simple, Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple) 
Употреба/изостављање одређеног члана са основним 

географским појмовима (називима градова, држава, 

река, планина, мора, океана...) 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан 

изглед места; географске карактеристике наше земље и 

земаља говорног 
подручја циљног језика; идиоматска/метафоричка 

употреба предлошких израза. 

Изрицање дозвола, забрана, упозорења, правила 

понашања и обавеза 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих исказа у којима се 

изражавају дозволе, упозорења, правила понашања и 

обавезе; постављање питања у вези са забранама, 
дозволама, упозорењима, правилима понашања и 

обавезама и одговарање на њих; усмено и писано 

саопштавање забрана, дозвола, упозорења, правила 
понашања и обавеза. 

 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
The head teacher ordered us not to use our mobile phones 

in class. They must be put away before the beginning of 

class. What are the rules about using cell phones in your 
school? 

 

– Разуме једноставније исказе који 

се односе на дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих; 

–Размени једноставније 

информације које се односе на 

дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе код 



 

591 | с т р а н а  

 

The local council warned the people not to pollute the river. 

My parents told me not to leave the house without their 
permission. 

The animals mustn’t be disturbed. Don’t let the children 

feed them! 
The teams cannot have more than 11 players on the field 

during a match. 

The new Spiderman film is rated 12. This means we’re 
allowed to watch it. 

We’re not allowed to talk during the performance. 

Don’t go near Ljubica. She’s got chicken pox. 
Look out! There’s a car coming! 

Watch out! The floor/staircase/pavement is slippery. 

Be careful. You could burn yourself. 
Take care in the sun. You may/might get sunburnt. 

Keep off the grass! 

No entry! 
We should say good-bye now! 

Заповедни начин 

Модални глаголи и глаголски облици за изражавање 
дозволе, забране, правила понашања и 

присуство/одсуство обавезе: can/can’t, must/ mustn’t, 

should/shouldn’t, have to/don’t/doesn’t have to, had 
to/didn’t have to, (not to) be allowed to 

Модални глаголи за изражавање вероватноће: 

could/may/might 
Let/Make + инфинитивна основа глагола 

Индиректне наредбе и молбе 

Пасивни облик глагола у комбинацији са модалним 
глаголима 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи 

и на јавним местима; значење знакова и симбола. 
 

куће, у школи и на јавном месту. 

Изражавање припадања и поседовања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова, у којима 

се говори о томе шта неко има/нема или чије је нешто; 
постављање питања у вези са припадањем и 

одговарање на њих. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
That’s your parents’ car, isn’t it? 
These are my sunglasses, aren’t they? 

Is that Lazar’s phone? I’m not sure, it could be Sanja’s. 

This can’t be my book, it must be yours; I left mine at home. 
Саксонски генитив са именицом у једнини и можини 

(правилна и неправилна множина) – my feind’s/ friends’/ 

children’s books 
Присвојне заменице mine, yours… 

Питања са Whose 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 
(must, can’t, may...) 

Question tags 

– Разуме једноставније исказе који 

се односе на поседовање и 

припадање. 

- формулише најједноставнија 

питања личне природе о 

предметима у нечијем поседу и 

одговара на слична питања 

саговорника 

– Разуме једноставније исказе 

који се односе на поседовање и 

припадање. 

- формулише питања и 

једноставније исказе који се односе 

на поседовање и припадање. 
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(Интер)културни садржаји: однос према својој и туђој 

имовини. 

Изражавање допадања и недопадања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова којима се 
изражава допадање/не допадање; усмено и писано 

изражавање допадања/недопадања. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
My most/least favourite outdoor/indoor activity is... 
Masha enjoys outdoor swimming, doesn’t she? 

She can’t be keen on skiing, she doesn’t like winter sports. 
My sister prefers vanilla to chocolate ice-cream / 

traditional shopping to online shopping / downloading 

music to buying CDs. 

Which one do you prefer? 

It’s not my cup of tea! 

Придевско-предлошке фразе – interested in, good/bad at, 
crazy about, keen on… 

Глаголи like/love/hate/enjoy/ prefer/can’t stand + 

глаголска именица 
Питања са What, Who, Why, Which… 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 

(must, can’t, may...) 
Question tags 

(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за 

младе, стрип, музика, филм, спорт. 

– Разуме најједноставније исказе 

који се односе на изражавање 

допадања и недопадања и реагује 

на њих; 

– Најједноставнијим језичким 

средствима изрази допадање и 

недопадање. 

– Разуме једноставније исказе који 

се односе на изражавање допадања 

и недопадања и реагује на њих; 

– изрази допадање и недопадање. 

– Изрази допадање и недопадање 

уз једноставније образложење; 

Изражавање мишљења 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се 
тражи и износи мишљење и изражава 

слагање/неслагање; усмено и писано тражење 

изношење мишљења и изражавање слагања и 
неслагања. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
I don’t think that mobile phones should be banned in 
schools. / In my opinion, students should be allowed to use 

cell phones in school 

for safety reasons. What do you think? What’s your 
opinion? 

Who do you think will win/lose the match? 

What do you mean by that? 
They must/can’t be rich/poor/famous... 

I agree/disagree with you on that! 

Stative verbs (think, like, agree, believe, mean…) 
Питања са What, Why,How… 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 

(must, can’t, may...) 
Пасивни облик глагола у простим временима (Present 

Simple, Past Simple, Future Simple) 

– Разуме споро и разговетно 

артикулисана јасно 

контекстуализоване исказе којима 

се тражи мишљење и реагује на 

њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање 

најједностанијим језичким 

средствима. 

– Разуме једноставније исказе 

којима се тражи мишљење и 

реагује на њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање. 

– Изражава мишљење, 
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Пасивни облик модалних глагола 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних 
норми учтивости у комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

слагање/неслагање и даје кратко 

образло- 

жење. 
Изражавање количине, димензије и цена 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се 

наводе количине, димензије и цене; размењивање 

информација у вези с количином, димензијама и 
ценама, усмено и писано. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
What’s the population of Belgrade? It’s nearly 1.7 million 
people. It lies 116.75 metres above sea level. 

The Dead Sea is the world’s lowest point of land at 423 

metres below sea level. 
What’s the height of the world’s tallest building? It’s a 

skyscraper in Dubai that reaches 829.8 m. 

My mum works on the 15th floor of a 29-storey building. 
What’s the length of the world’s longest river? It’s the Nile 

in Africa, and it’s 6,853 km (4,258 miles) long. 

What’s the weight of the world’s heaviest animal? It’s the 
blue whale, and it weighs about 200 tonnes. 

What are the length, width and depth of the pool? It’s 6 

metres long, 4 metres wide and 2 metres deep. What’s its 
size? Its area is 24 

square metres. 

What’s the size of the image? It’s 29.6 KB. 
How much do these apples weigh? They’re almost two and 

a half kilos/five and a half pounds. 

We need only 2 loaves of bread for the party. 
That’s a bargain! 

This costs a lot! 

They gave us a lot of useful advice/information. 
I heard some amazing news this morning. 

How much homework did you have last night? 

We’ve got fewer subjects/ less homework this year. 
Neda got full marks in her test – ten out of ten! 

Основни бројеви преко 1000 

Небројиве именице: information, advice, news, 
homework... 

Грађење именица за изражавање димензија: high-height, 

long-length, deep-depth, wide-width... 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; 

валутe циљних култура; правописне конвенције при 

раздвајању хиљада, као и целих од децималних бројева; 
конвенције у изговору децималних бројева; метрички и 

неметрички систем мерних јединица. 

- Разуме најједноставније речи које 

се односе на изражавање количине, 

димензије и цене. 

– Разуме једноставније исказе који 

се односе на количину, ди- 

мензије и цене; 

– размени информације у вези са 

количином, димензијама и це- 

нама. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 
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НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Разумевање 

говора 

(Слушање) 

 

Ученик има тешкоћа у 

разумевању једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама, 

једноставних порука и питања 

која се односе на једноставне 

информације и непосредно 

окружење. Уз објашњења и 

поједностављења, минимално 

разуме и напредује уз велику 

помоћ наставника. 

Разуме предмет једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама (нпр. 

личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико 

се говори споро и разговетно. 

Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору, једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење, кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства саопштења 

и питања која се односе на 

познате/блиске теме, као и 

појединачне речи и једноставне 

изразе. 

Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на 

његове потребе и интересовања, 

основни смисао и главне информације 

из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим 

темама, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. Разуме основни 

смисао и главне информације 

споријих, јасно артикулисаних 

монолошких излагања и прича, као и 

основни смисао и главне информације 

из подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и 

понављања. 

У потпуности разуме краће низове (2-

3) саопштења, упутстава, молби који 

се односе на његове потребе и 

интересовања, основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника о 

блиским и познатим темама. Разуме 

основни смисао и главне информације 

јасно артикулисаних монолошких 

излагања и прича, као и основни 

смисао и главне информације из 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама. 

Усмено 

изражавање 

Тешко успоставља и одржава 

друштвени контакт уз помоћ 

наставника или саговорника, 

користећи једноставна језичка 

средстава приликом 

поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, захваљивања, 

извињавања, давања података 

о себи, распитивања о 

основним подацима који се 

тичу саговорника (нпр. ко је, 

одакле је, чиме се бави итд.). 

Уз дуже паузе и уз помоћ 

саговорника, саопштава 

основне информације о себи и 

свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне 

исказе. Уз дуже паузе, описује 

или представља људе, 

Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна језичка средстава 

приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, 

окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, 

давања података о себи, 

распитивања о основним 

подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле 

је, чиме се бави итд.). Уз паузе и 

уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и 

свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне 

исказе. Уз паузе, описује или 

представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности користећи 

Успева да поведе и/или одржи 

разговор на блиске и познате теме. Уз 

краће паузе и минималну помоћ 

саговорника, размењује информације, 

тражи одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину. 

Уз краће паузе, описује себе и своје 

непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка 

средства. 

Поставља и одговара на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање. 

Исказује допадање и недопадање, 

слагање и неслагање и једноставним 

језичким средствима даје кратко 

објашњење. Размењује основне 

Води и/или одржава разговор на 

блиске и познате теме. Уз краће паузе 

размењује информације, тражи 

одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину. 

Описује себе и своје непосредно 

окружење, свакодневне активности, 

искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

Поставља и одговара на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама. Исказује 

допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким 

средствима даје кратко објашњење. 

Размењује основне информације о 

плановима и обавезама. Једноставним 

језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве. 
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предмете у свакодневној 

употреби, места, уобичајене 

активности користећи 

најједноставнија језичка 

средства. Поставља 

једноставна питања о темама 

које одговарају његовим 

интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и 

неслагања користећи 

једноставна језичка средства. 

Уз помоћ наставника или 

саговорника формулише 

молбе и извињења. 

једноставна језичка средства. 

Поставља једноставна питања о 

темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника. Поставља и 

одговара на питања која се 

односе на изражавање допадања 

и недопадања, слагања и 

неслагања користећи једноставна 

језичка средства. Формулише 

молбе и извињења. 

информације о плановима и 

обавезама. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

појаве. 

Објашњава оно што не разуме и тражи 

помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

 

Објашњава оно што не разуме и тражи 

помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

 

Писано 

изражавање 

Пише једноставне податке о 

себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама, 

краће белешке о важним 

информацијама и тренутним 

потребама. Уз помоћ 

наставника или другова 

писаним путем даје и тражи 

основне информације о себи и 

другима. Уз помоћ других 

пише кратке и једноставне 

поруке (нпр. СМС, имејл, 

објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или 

нешто честита. Уз помоћ 

других повезује неколико 

датих кратких исказа у кратак, 

везани текст о блиским 

темама. 

Пише једноставне податке о себи 

и лицима из блиског окружења, у 

обрасцима, упитницима или 

табелама. 

Пише краће белешке о важним 

информацијама и тренутним 

потребама. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о себи/другима. 

Пише кратке и једноставне 

поруке (нпр. СМС, имејл, објаве 

на друштвеним мрежама) у 

којима се захваљује, извињава 

или нешто честита. 

Повезује неколико кратких 

исказа у кратак, везани текст о 

блиским темама. 

 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима, уколико је потребно уз мању 

пооћ наставника. Пише једноставна 

лична писма, поруке, мејлове у којима 

се са пријатељима и познаницима 

договара о активностима или одговара 

на питања. Саставља краће текстове о 

себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику, уз 

мању пооћ наставника. 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима. Пише једноставна лична 

писма, поруке, мејлове у којима се са 

пријатељима и познаницима договара 

о активностима или одговара на 

питања. Саставља краће текстове о 

себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

Разумевање 

писаног текста 

Уз велику помоћ наставника, 

објашњења и 

Разуме кратке поруке које се 

односе на једноставне 

Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, 

Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, 
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поједностављења и уоптребу 

визуелних елемената, разуме 

кратке поруке које се односе 

на једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.), кратка, 

појединачна упутства која се 

тичу његових непосредних 

потреба, разуме општи смисао 

и најважније информације у 

једноставним врстама 

текстова (кратке приче, 

извештаји, огласи, временске 

прогнозе и сл.). 

информације и непосредно 

окружење (нпр. писма, мејлови 

итд.), кратка, појединачна 

упутства која се тичу његових 

непосредних потреба, уз 

употребу визуелних елемената. 

Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

писмима, мејловима о блиским 

темама, краће низове (2-3) упутстава 

која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), праћених 

визуелним елементима. Уколико је 

потребно, уз малу помоћ наставника 

разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне 

садржине, са интернета или других 

писаних медија, једноставних 

књижевних текстова о познатим и 

узрасно адекватним темама. Разуме 

смисао једноставних рекламних 

порука уколико не садрже игру речи 

или неко конотативно/ скривено/ 

метафорично значење. 

писмима, мејловима о блиским 

темама, краће низове (2-3) упутстава 

која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), праћених 

визуелним елементима. У потпуности 

разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне 

садржине, са интернета или других 

писаних медија, једноставних 

књижевних текстова о познатим и 

узрасно адекватним темама. 

У потпуности разуме смисао 

једноставних рекламних порука 

уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/ скривено/ метафорично 

значење. 

 

Медијација На матерњем језику уз велику 

помоћ наставника преноси 

саговорнику општи смисао 

јавних натписа и краћих 

текстова опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном 

језику. На матерњем језику уз 

помоћ и навођење наставника 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном 

језику. 

На матерњем језику уз помоћ 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао јавних натписа и 

краћих текстова опште 

информативне природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном 

језику, саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном 

језику. 

На матерњем језику уз мању помоћ 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште 

информативне природе, саопштава 

основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа и 

писаног текста. На страном језику уз 

малу помоћ наставника саопштава 

туристима најједноставније 

информације које су тражили од 

трећег лица (назив улице, број линије 

у градском саобраћају, цену). 

На матерњем језику самостално 

преноси саговорнику општи смисао и 

појединачне информације краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе, 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа и 

писаног текста. На страном језику 

самостално саопштава туристима 

најједноставније информације које су 

тражили од трећег лица (назив улице, 

број линије у градском саобраћају, 

цену). 

Лингвистичка 

компетенција 

Препознаје и углавном 

разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). 

Углавном правилно записује 

Препознаје и разумљиво 

изговара једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). 

Правилно записује познату 

лексику. Познаје и користи 

Препознаје и разумљиво изговара 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и углавном 

тачно примењује одређени број 

Препознаје и разумљиво изговара 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и тачно 

примењује одређени број основних 
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познату једноставну лексику. 

Познаје и користи мали број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру наученог 

репертоара језичких 

средстава. Уз помоћ 

наставника користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и изразе 

за обављање основних 

комуникативних активности. 

ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких 

средстава. Користи елементарне 

и најфреквентније речи и изразе 

за обављање основних 

комуникативних активности. 

основних правописних правила. 

Познаје и уз малу помоћ наставника 

користи једноставније граматичке 

елементе и конструкције. 

Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности 

и потреба. 

правописних правила. Познаје и 

правилно користи једноставније 

граматичке елементе и конструкције. 

Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности 

и потреба. 

 

Интеркултурна 

компетенција 

Углавном познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). 

Зна за регије и државе у 

којима се страни језик 

користи као већински. 

Познаје неке најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на 

матерњем језику даје основне 

податке о некој личности из 

циљних култура за коју 

показује интересовање. 

Познаје неколико 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација 

циљних култура за које 

показује интересовање. 

 

Познаје основне појаве 

свакодневног живота циљних 

култура (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, 

разонода). 

Зна за регије и државе у којима 

се страни језик користи као 

већински. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем 

језику даје основне податке о 

некој личности из циљних 

култура за коју показује 

интересовање. Познаје неколико 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација 

циљних култура. 

 

Разуме и описује већину сличности и 

разлике у свакодневном животу (нпр. 

начин исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). Углавном 

познаје основне елементе у области 

умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.), препознаје најкритичније обрасце 

понашања који су 

непримерени/неприкладни у 

контексту циљних култура. 

Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

Углавном познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински, животне 

услове који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

Представља и укратко, уз малу помоћ 

наставника, описује на циљном језику 

неколико познатих личности и појава 

из циљних култура, као и оне за које 

показује интересовање. 

Разуме и описује сличности и разлике 

у свакодневном животу (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). Познаје основне 

елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, 

тачност, конвенције и сл.). 

Препознаје најкритичније обрасце 

понашања који су 

непримерени/неприкладни у 

контексту циљних култура. 

Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

Познаје основне одлике регија и 

држава у којима се страни језик 

користи као већински, животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих 

личности и појава из циљних култура, 

као и оне за које показује 

интересовање. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА РАЗРЕД: Седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 

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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА  

 

Композиција. Боје и емоције, 

стилизација облика. Композиција 

линија, композиција боја, 

композиција облика. Равнотежа, 

контраст, понављање и степеновање 

облика, варијације. Орнамент и 

арабеска. Пропорције. Пропорције 

главе и тела. Перспектива. 

Колористичка, ваздушна, линеарна 

перспектива.  

 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

– користи 

традиционалне 

технике и одабрана 

савремена средства за 

ликовна 

истраживања;  

– изражава, 

одабраним ликовним 

елементима, емоције, 

стање или 

имагинацију;  

– обликује 

композиције 

примењујући основна 

знања о пропорцијама 

и перспективи;  

– користи, сам или у 

сарадњи са другима, 

одабране изворе, 

податке и 

информације као 

подстицај за 

стваралачки рад;  

– разговара о 

одабраним идејама, 

темама или мотивима 

у уметничким 

остварењима 

различитих култура и 

епоха;  

Стицање осећаја за формат и врсту 

садржаја употребом основних 

ликовних елемената у склопу 

композиције. Стварање композиције и 

композиционог решења уз 

проширивање искустава у ликовном 

изражавању. Развијање ликовног 

сензибилитета за композицију и 

простор, учесталом вежбом на малим 

радовима цтежу. Развијање осећаја за 

самостални рад.Стицање знања о 

равнотежи облика у простору. 

Стицање доследности и 

систематичности у раду. 

 

Прати се стварање композиционог 

решења. Вежба се стварање колорита 

у композицији. Врши се естетска 

анализа радова. Врши се провера 

знања о коришћењу разних техника, 

путем усменог изражавања. 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА  

 

Теме. Историјска, религијска и 

митолошка тема. Оригинал, копија и 

плагијат. Дигитална фотографија. 

Кадар, селфи и аутопортрет. 

Анимација. Процес креирања, стори 

борд. Сцена. Обједињавање покрета, 

игре и звука. Презентације.  

 

Успостављањем корелације са 

садржајима предмета информатика и 

рачунарство, техника и технологија, 

грађанско васпитање или веронаука, 

као и са осталим предметима који 

предвиђају медијско 

описмењавање,  стиче се осећај 

за  самостални стваралачки рад на 

прикупљању извора, података и 

информација. Развијање медијске 

писмености и способности визуелног 

споразумевања. Развијање осећаја за 

самостални рад. Стицање знања о 

Прати се стварање исхода кроз 

разговар о одабраним идејама, 

темама или мотивима у уметничким 

остварењима различитих култура и 

епоха. Вежба се стварање  дигиталне 

фотографије. Врши се естетска 

анализа радова (кадар, селфи и 

аутопортрет). Врши се провера знања 

о коришћењу разних техника у 

изради презентација. 
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– уважава себе и 

друге када снима, 

обрађује и дели 

дигиталне 

фотографије;  

– учествује у 

заједничком 

креативном раду који 

обједињује различите 

уметности и/или 

уметност и 

технологију;  

– прави, самостално 

или у тиму, 

презентације о 

одабраним темама 

повезујући кључне 

текстуалне податке и 

визуелне 

информације;  

– представи своје и 

радове других, 

кратко, 

аргументовано и 

афирмативно;  

– предлаже идеје за 

уметничку 

рециклажу, 

хуманитарне акције 

кроз ликовно 

стваралаштво или 

обилазак места и 

установа културе;  

– разматра своја 

интересовања и 

могућности у односу 

на занимања у 

визуелним 

уметностима.  

историјским, религијским и 

митолошким темама; појам оригинала, 

копије и плагијата; дигитална 

фотографија (кадар, селфи и 

аутопортрет); анимација, сцена 

(обједињавање покрета, игре и звука); 

презентације. 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС  

 

Уметност и технологија. Уметничка 

занимања и продукти. Савремена 

технологија и уметност. Уметност 

око нас. Уметничка рециклажа, 

уметнички пројекти, хуманитарне 

акције... Наслеђе. Кључни појмови 

садржаја: простор, облик, линија, 

боја, текстура, светлина.  

 

Упознају се са уметничким 

занимањима и њиховим продуктима. 

Упознају се са савременим 

технологијама које се могу применити 

у уметности. Упознају се са 

уметничком рециклажом, уметничким 

пројектима и могућностима 

за  хуманитарне акције. 

Повезују стечена знања са светом који 

их окружује, кроз развијање 

креативног мишљења, слободе форме 

и изражавања. 

 

Прати се ток израде пројекта и 

реализација. 

Вреднује се вештина и способност 

коришћења других техника и 

материјала у раду. Праћење да ли 

ученик разматра своја интересовања 

и могућности у односу на занимања у 

визуелним ументностима. Врши се 

естетска анализа радова. 

  

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (7. разреда) 

НАСТАВНА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
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ТЕМА 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

Ученик уз  помоћ наставника 

користи традиционалне 

технике и одабрана савремена 

средстав за ликовно 

изражавање. 

Изражава  елементе емоције, 

стање или имагинацију кроз 

ликовне илустрације у 

основним примерима и уз 

помоћ наставника. 

 

Обликује композиције 

примењујући основна знања о 

пропорцијама и перспективи на 

једноставним примерима, кроз 

материјале и технике. 

Ученик обликује композиције 

примењујући основна знања о 

пропорцијама и перспективи. 

 

Ученик познаје и користи 

традиционалне технике и одабрана 

савремена средстав за ликовно 

изражавање.  

Ученик у већини случајева и 

самостално обликује композиције 

примењујући знања о пропорцијама и 

перспективи. 

 

Ученик остварује веома 

значајан напредак и висок 

степен ангажовања у 

коришћењу традиционалне 

технике и одабрананих 

савремених средстава за 

ликовно изражавање.  

Ученик самостално долази до 

креативног ликовног 

изражавања и то 

чини  одабраним ликовним 

елементима (емоције, стање 

или имагинацију).  

КОМУНИКАЦИЈА 

Ученик уз  помоћ наставника у 

појединим темама користи 

изворе, податке и информације 

као подстицај за стваралачки 

рад. Подстицан наставниковим 

упутствима учествује у 

разговару о одабраним 

садржајима. Уважава себе и 

друге када снима, обрађује  и 

дели дигиталне фотографије.  

Ученик користи у мањој мери 

одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад. Учествује у 

разговору о одабраним идејама, 

темама или мотивима у 

уметничким остварењима 

различитих култура и епоха.  

Учествује у заједничком 

креативном раду који обједињује 

различите уметности и/или 

уметност и технологију, као и  у 

раду тима који 

прави  презентације о одабраним 

темама. Уважава себе и друге када 

снима, обрађује  и дели дигиталне 

фотографије. 

 Ученик користи одабране изворе, 

податке и информације као подстицај 

за стваралачки рад. У мањој мери 

иницира, али учествује у разговару о 

одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха. Уважава 

себе и друге када снима, обрађује  и 

дели дигиталне фотографије. Учествује 

у већини одабраних 

заједничких  креативних радова који 

обједињује различите уметности и/или 

уметност и технологију. Прави у тиму 

презентације о одабраним темама 

повезујући кључне текстуалне податке 

и визуелне информације. 

Ученик самостално користи 

одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад. Самостално 

иницира или учествује у 

разговару о одабраним идејама, 

темама или мотивима у 

уметничким остварењима 

различитих култура и епоха. 

Уважава себе и друге када 

снима, обрађује  и дели 

дигиталне фотографије. 

Учествује у заједничком 

креативном раду који 

обједињује различите 

уметности и/или уметност и 

технологију. Прави самостално 

презентације о одабраним 

темама повезујући кључне 

текстуалне податке и визуелне 

информације. 

УМЕТНОСТ ОКО 

НАС 

Ученик уз наставникову помоћ 

уме да представи своје и 

радове других. Учествује у 

реализацији предлажених 

идеја за уметничку рециклажу, 

хумантитарне акције кроз 

ликовно стваралаштво или 

обилазак места и установа 

Ученик уме да представи своје и 

радове других кратко, 

аргументовано и афирмативно у 

мањем броју случајева. Уме да 

реализује предложену идеју за 

уметничку рециклажу, 

хумантитарне акције кроз ликовно 

стваралаштво или обилазак места 

Ученик уме да представи своје и 

радове других кратко, аргументовано и 

афирмативно. Уме да понуди решења у 

мањем броју примера, али и да 

реализује предложену идеју за 

уметничку рециклажу, хумантитарне 

акције кроз ликовно стваралаштво или 

обилазак места и установа 

Ученик уме да представи своје 

и радове других кратко, 

аргументовано и афирмативно. 

Предлаже и реализује идеје за 

уметничку рециклажу, 

хумантитарне акције кроз 

ликовно стваралаштво или 

обилазак места и установа 
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културе. Упознат је са 

занимањима у визуелним 

ументностима. 

 

и установа културе. Уз 

саветодавни рад са наставником 

разматра своја интересовања и 

могућности у односу на занимања 

у визуелним ументностима. 

културе.  Разматра своја интересовања 

и могућности у односу на занимања у 

визуелним ументностима. 

културе. Препонаје своја 

интересовања и могућности у 

односу на занимања у 

визуелним ументностима. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура РАЗРЕД: Седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Mузичкe култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко 

мишљење, Формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других 

нaродa. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЧОВЕК И МУЗИКА 
Барок. 

Рођење опере. 

Клаудио Монтеверди. 

Облици вокално-инструменталне 

музике (ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: 

солистичко, камерно и 

оркестарско му 

зицирање. 

Инструментални облици: свита, 

кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан 

Себастијан Бах и Георг Фридрих 

Хендл. 

Класицизам 

Појам сонате и симфоније. 

Жанрови класичне музике –

опера, 

црквени жанрови, симфонијска, 

концертантна, камерна (посеб 

но гудачки квартет), солистичка 
музика. Јозеф Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт и Лудвиг ван 

Бетовен. 

- Разликује музичке форме 

барока и класицизма 

- Наведе изражајна средства 

барока и класицизма 

- Уочи основне 

карактеристике музичког 

стваралаштва у бароку и 

класицизму 

- Ученик зна да наброји 

представнике барока и 

класицизма 

- Зна да наброји музичке 

форме барока и класицизма 

- Описује начин добијања 

тона на жичаним 

инструментима 

- Разуме појмове:опера, 

кантата, ораторијум, свита, 

кончерто гросо. 

- Објасни разлику између 

солистичког камерног и 

оркестарског музицирања 

- Ученик повезује различите 

видове музичког изражавања 

са друштвено историјским 

амбијентом у коме су настали 

У остваривању програмских садржаја 

полази се од градива петог разреда 

ради лакшег схватања и повезивања 

историјских, културолошких, 

антрополошких информација. 

Хронолошки аспект доприноси 

корелацији знања и треба имати на уму 

да одређени предмети покривају 

информисаност о немузичким 

аспектима барока и класицизма. 

Појам нових музичких форми најбоље 

је објаснити кроз музичке (аудио и 

видео) примере, али се и кроз њих 

разумевање исторјиског периода 

најлакше схвата. као и улога самог 

појединца у одређеној епохи. 

Настава музичке културе подразумева учешће 

свих ученика, не само ученика који су 

музички талентовани.  
Полази се од индивидуалних способности 

ученика и нивоа предходно стеченог знања.  
Најважнији фактори у оцењивању ученика 

јесу његов рад, степен ангажовања, 

кооперативност, интересовање, став... 
Не оцењује се музички таленат ученика.  
Оцењује се анггажовање ученика, вештина 

изражавања и саопштавња, уметничко 

изражавање, савладавање основа музичке 

писмености за које нје потребан таленат већ 

вежбање и учење; свирање на инструментима, 

познавање и препознавање уметничких дела. 
Израда пројеката и презентација на одређену 

тему. 
Кроз формативно оцењивање: 
Свакодневно бележење активности ученика 

на часу у свеску евиденције наставника 

(активност, рад на часу, доношење прибора, 

однос према предмету, помоћ другима у раду, 

напредовање ученика). 
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Развој српске црквене музике - ученик идентификује 

елементе музике барока и 

класицизма као инспирацију у 

музици савременог доба 

- Ученик самостално користи 

могућности  ИКТ-а за 

самостално истраживање. 

Такође, вреднује однос ученика према 

наставнику,  наставном предмету, али и 

другим ученицима одељења. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
Жичани: гудачки и 

трзалачки 

Градитељске школе 

Појам симфонијског 

оркестра 

Српски народни музички 

инструменти 

 

- Препознаје врсту жичаних 

инструмената по изгледу и 

звуку. 

- Препознаје српске народне 

музичке инструменте 

- Наброји градиљске школе 

- Зна да наброји жичане 

инструменте и зна њихове 

основне делове 

- Зна појам симфонијског 

оркестра 

- Описује начин добијања 

тона на жичаним 

инструментима 

- Описује начин добијања 

тона на српскин народним 

музичким инструментима 

- Разуме и објашњава појам 

симфонијског оркестра 

-Самостално објашњава 

жичане инструемнте 

- Повеже значај настанка 

симфонијског оркестра са 

културно историјски 

дешавањима и даљим током 

развоја музике 

Музички инструменти су, поред 

људског гласа, средство музичког 

изражавања. Сазнања о музичким 

инструментима-жичаним 

инструментима проистичу из 

разумевања историјског и 

стваралачког конекста. 

Кроз видео примере потребно је 

најпре обратити пажњу на основне 

карактеристике самог инструмента; 

начин добијања тона, тонска боја, 

изражајне и техничке могућности, 

као и примену. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
Елементи музичке 

изражајности: темпо, 

динамика, тонске боје 

различитих гласова и 

инструмената. 

Слушање световне и духовне 

музике барока и калсицизма. 

- Ученик разликује вокалну 

од инструменталне музике 

 - Ученик препознаје 

извођачки састав 

 - Разликује духовну од 

световне музике 

- Ученик препознаје и 

разликује звучне боје 

жичаних инструмената 

- Ученик разликује 

Слушање музике је активан 

психички процес који подразумева 

емоционални доживљај. Ученик 

треба да има јасна упутства на шта 

треба да обрати пажњу при 

слушању музике.  

Осим препознавања композитора и 

музичког дела, ученик прати 
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Слушање вокалних, воклано 

инструменталних и 

инструменталних 

композиција домаћих и 

страних композитора. 

Слушање дела 

традиционалне народне 

музике. 

 

традиционалну српску музику 

од уметничке музике 

- Ученик препознаје 

уметничка дела барока и 

класицизма 

- Ученик идентификује 

репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих 

представника барока и 

класицизма 

- Ученик описује разлику 

између гудачкиг и трзалачких 

инструмената 

- Ученик описује ралику 

између музичких примера 

двеју епоха;барок и 

класицизам 

- Ученик поседује одређени 

ниво знања и познаје 

информације о музичким 

делима барока и класицизма 

- Ученик описује разлику 

између традиционалне српске 

музике и уметничке музике 

- Критички просуђује утицај 

музике на здравље 

- Ученик самостално користи 

могућности  ИКТ-а за 

самостално истраживање. 

 - Ученик повезује различите 

видове музичког изражавања 

са друштвено историјским 

амбијентом у коме су настали 

- Ученик потпуно самостално 

објашњава разлику између 

уметничких композиција 

барока и класицизма. 

- Ученик зна све обрађене 

композиције представника 

барока и класицизма. 

музички ток композиције, 

препознаје извођачки састав, темпо 

и његове промене, динамику... 

У слушању музике барока и 

класицизма потребно обратити 

дувачке инструменте. 

Слушање инструменталних и 

вокалних композиција треба да 

буде равноправно заступљено. 

Код вокалне музике обратити 

пажњу на текст, односно на везу 

музике и текста. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  
Пeвaње пeсама пo слуху и из 

- Ученик за ноте 

- Ученик зна да тактира 

- Ученик зна да презентију 

Певање и свирање има драгоцен 

утицај на развој ученика; читање с 



 

604 | с т р а н а  

 

нотног текста 

(солмизацијом) само 

стално и у групи. 

Певање песама у 

комбинацији са покретом. 

Певање и свирaњe из нотног 

текстa нaрoдних и 

умeтничких ком 

позиција нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja 

и/или на 

другим инструментима. 

Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном 

темом. 

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и ме 

лодијских репрезентативних 

примера (oдломака/тема) у 

стилу 

музике барока, класицизма. 

песму по тексту 

- Ученик зна да одсвира 

песму на металафону 

- Ученик пева песму по 

нотном тексту 

- Ученик пева и свира песму 

- Ученик зна да отпева и 

одсвира  једноставне музичке 

примере (одломака) у стилу 

епохе барока или класицизма 

- Ученик самостално пева 

песму по тексту и нотном 

тексту уз изражајно 

дотеривање песме, поштујући 

темпо, динамику 

- Користи више од једног 

инструмента из Орфовог 

инструментаријума 

листа (парлато или певање 

солмизацијом) активира највећи 

број когнитивних радњи. 

Кроз извођење музике подстаћи и 

развијати стил личног изражавања. 

Кроз певање и свирање усвајати 

елементе музичке писмености 

(нотне вредности, дур-мол 

лествице, предзнаци, сложени 

тактови, предтаткт, узмах...) 

Кроз певање развијати опсег 

певања у складу са могућностима 

ученика. 

Потребно је распевати се, правилно 

седети и дисати. 

Кроз певање проширивати знање о 

лествицама. 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу барока и 

класицизма 

 

- ствара једноставне ритмичке 

целине 

- примењује принцип сарадње 

у групи 

- ствара једноставне ритмичке 

и мелодијске целине 

 - у групи осмишљава 

ритмичке целине 

- осмишљава ритмичку 

пратњу и покрет 

- самостално ствара ритмичке 

и мелодијске целине 

- примењује принцип 

сарадње  и међусобног 

подстицања у заједничком 

Музичко стваралаштво као 

најкреативнији део, али и 

назахтевнији, представља 

коришћење музичких образаца кроз 

свирање и певање. 

Покретима ученика, задатим или 

импровизованим, ученик креира 

своју пратњу ( у складу са 

могућностима). 

Активно учећше у школским 

приредбама буде креативност и 

мотивацију код ученика; 

извођењем одређених музичких 
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музицирању. 

 - осмишљава мање музичке 

целине 

 - учествује у креирању 

програма за приредбе 

- изражава доживљај музике 

језиком других уметности ( 

плес, глума, ликовна 

уметност) 

(мелодијских или ритмичких) 

деоница. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
ЧОВЕК И МУЗИКА - Показује низак степен 

активности и ангажовања 

- Уз помоћ наставника долази 

до сазнања о бароку и 

класицизму 

- Искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке 

који се заснивају на подацима  

- Зна да наброји музичке 

форме једне од епоха 

(свита,опера, фуга, концерт, 

кончерто гросо, соната, 

симфонија, гудачки квартет) 

- Зна да наброји неке од 

представника барока и 

класизма (Ј. Хајдн, 

В.А.Моцарт, Л.Бетовен) 

- У довољној мери показује 

способност употребе 

информација о бароку и 

класизизму, музичким 

формама и представницима 

двеју епоха 

- У довољној мери критички 

расуђује 

Самостално долази до сазнања 

о бароку и класицизму, 

представника и музичким 

формама на средњем и чак 

напредном нивоу. 

- Логички повезује чињенице 

двеју епоха 

- Показује велику 

самосталност и висок степен 

активности и ангажовања 

- У потпуности самостално 

долази до сазнања двеју епоха  

- Лако логички повезује 

чињенице о друштвено 

социјалним променама у 

бароку и класицизму, разуме и 

повезује реакцију уметника 

- Показује изузетну 

самосталност уз висок степен 

активности и ангажовања 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Уз подршку наставника 

препознаје жичане музичке 

инструменте 

- Препознаје и разликује 

српске традиционалне 

инструменте од уметничких 

инструмената 

- Зна основне делове жичаних 

инструмената 

- Већим делом самостално 

препознаје жичане музичке 

инструменте 

- Разуме примену 

традиционалних српских 

инструмената и уметничких 

инструмената 

 - У довољној мери критички 

расуђује 

- Описује изглед жичаних 

инструмената 

- Показује велику 

самосталност и висок степен 

активности и ангажовања 

- Самостално долази до 

сазнања и примени музичких 

инструмената 

 - Логички повезује настанак 

инструмената и начин 

добијања тона 

- Самостално описује грађу 

жичаних инструмената, као и 

начин добијања тона 

- разуме и описује разлику 

- Показује изузетну 

самосталност уз висок степен 

активности и ангажовања 

- Лако логички повезује 

примену инструмената у 

одрђеним музичким формама 

- У потпуности самостално 

долази до закључака на основу 

датих чињеница 

- Зна све инструменте из групе 

жичаних инструмената 

-Разуме начин музичког 

извођења у одређених 
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између гудачких инструмената 

и између трзалачких 

инструмената. 

музичким саставима 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ - Показује низак степен 

активности и ангажовања 

- Препознаје звучну боју 

жичаних инструмената уз 

подршку наставника 

- Препознаје музичка дела 

барока и класицизма и 

њихових представника уз 

подршку наставника 

 

- Већим делом самостално 

препознаје и раликује жичане 

музичке инструменте 

- Разликује музичка дела 

представника барока и 

класицизма 

- У довољној мери критички 

расуђује 

 

- Самостално долази до 

сазнања музичких дела 

- Потпуно самостално 

разликује уметничка дела 

представника двеју епоха 

- Логички повезује разлику 

између уметничких дела 

представника истих или 

различитих епоха 

 

- У потпуности самостално 

долази до закључака на основу 

датих чињеница 

- Потпуно самостално долази 

до закључака о звучним бојама 

и разликама уметничких дела 

представника двеју епоха 

- Показује изузетну 

самосталност уз висок степен 

активности и ангажовања 

- Зна извођачки састав, назив 

композиције и име 

композитора уметничког дела 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ - Уз помоћ наставника чита 

ноте, препознаје музичке 

ознаке за темпо, динамику и 

пише лествице 

- Зна ритмичке фигуре 

- Зна да повеже ритмичке 

фигуре са читањем на 

неутралан слог  

- разликује традиционалну 

песму од уметничке и/или 

дечије 

 

- Самостално чита ноте са 

извесним грешкама у 

ритмичким фигурама, на 

основном и делом средњем 

нивоу; пише лествице без 

адекватних предзнака и ритма 

- Разликује дур мол систем 

- Већим делом сам разликује 

ритмичке фигуре и зна да их 

примени 

- У довољној мери показује 

способност читања нота 

 

- Самостално чита ноте, 

познаје ноте и њихово 

трајање  на средњем и делом 

напредном нивоу, самостално 

пише лествице са 

предзнацима(односно 

ознакама једне лествице) 

- Логички повезује разлику 

између дур мол система, као и 

ритмичких фигура у песмама 

- Изводи песму уз изражајно 

дотеривање 

- Чита нотни текст на 

напредном нивоу, уз 

познавање ритмичких фигура, 

темпа, динамике, 

артикулације. 

- Потпуно самостално изводи 

песме по нотном тексту 

- Логички повезује однос нота 

и ритмичких фигура у 

различитим песмама. 

- Показује изузетну 

самосталност уз висок степен 

активности и ангажовања 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

- Показује низак степен 

активности и ангажовања 

- Уз подршку наставника 

осмишљава једноставне 

ритмичке целине, или покрете 

 

- Самостално прави 

инструмент код куће или на 

часу уз већ постојећи пример.  

-Импровизује једноставни 

пратећи ритам уз понуђене 

мотиве 

 

- Логички повезује и 

осмишљава ритмичке целине 

или мелодијске целине 

- Показује велику 

самосталност и висок степен 

активности и ангажовања 

 

- Показује изузетну 

самосталност уз висок степен 

активности и ангажовања 

- Потпуно самостално 

осмишљава мелодијске целине 

на дати мотив 

 - Учествује својим идејама у 

креирању приредби, квизова, 

тематских вечери. 

- У потпуности критички 

расуђује 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   Историја РАЗРЕД: седми 
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ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом 

и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИОсновне одлике, хронолошки 

и просторни оквири периода од 

Индустријске револуције до завршетка Првог 

светског рата. 

Историјски извори за изучавање периода од 

Индустријске рево- 

луције до завршетка Првог светског рата и 

њихова сазнајна вредност (материјални, 

писани, аудио и визуелни). 

– доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава 

и процеса на конкретним 

примерима; 

– изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регио- 

налном и европском, на основу 

датих примера; 

– уочава везу између развоја 

српске државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

Комбиновање 

различитих 

врста дидактичког 

материјала: 

илустрација, 

шема, графикона, 

ППТ 

Посета локалном 

музеју и 

културно-историјским 

споменицима, 

историјском 

архиву,евентуално 

виртуелна посета 

музеју, 

локалитету... 

Проналажење примера 

од 

стране ученика 

Коришћење БИГЗ-

овог е - 

уџбеника: тестови, 

видео 

записи са питањима, 

ППТ; 

едмодо платформе и 

др. 

 

Иницијално тестирање 

Формативно, свакодневно 

оцењивање усмених одговора 

ученика 

Самоевалуација и евалуација на 

крају месеца и током појединих 

часова 

Домаћи задатак, 

презентације,семинарски 

радови... 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 
(до средине XIX века) Индустријска 

револуција (парна машина и њена примена; 

проме 

не у друштву – јачање грађанске и појава 

радничке класе). 

Политичке револуције (узроци, последице и 

обележја, европ- 

ске монархије уочи револуција, 

просветитељске идеје, примери 

америчке и француске револуције; појмови 

уставности и поделе 

власти, Декларација о правима човека и 

грађанина, укидање фе- 

сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историј- 

ском контексту; 

– наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политич- 

ких идеја, ставова појединаца и група 

насталих у новом веку; 

– препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија; 

– анализира процес настанка 

модерних нација и наводи њихове 

основне карактеристике; 

– уочава утицај и улогу књижевних и 

уметничких дела на фор- 

мирање националног идентитета у 

прошлости; 

– уочава утицај историјских догађаја, 

појава и процеса на при- 

лике у савременом друштву; 
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удализма). 

Наполеоново доба (Наполеонова владавина, 

ратови, тековине, 

Бечки конгрес). 

Свакодневни живот и култура (промене у 

начину живота). 

Источно питање и балкански народи 

(политика великих сила, 

борба балканских народа за ослобођење). 

Живот Срба под османском и хабзбуршком 

влашћу. 

Српска револуција 1804–1835 (основна 

обележја, ток Првог и 

Другог српског устанка, последице и значај). 

Развој модерне српске државе (аутономија 

Кнежевине Србије, 

успостава државе, оснивање образовних и 

културних установа). 

Црна Гора у доба владичанства (основна 

обележја државног и 

друштвеног уређења). 

Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, 

Катарина II, Марија 

Терезија, Робеспјер, Наполеон Бонапарта, 

вожд Карађорђе, кнез 

Милош, кнегиња Љубица, Доситеј 

Обрадовић, Вук Караџић, 

прота Матеја Ненадовић, Петар I и Петар II 

Петровић Његош, 

Сава Текелија, митрополит Стефан 

Стратимировић 

– препознаје историјску подлогу 

савремених институција и дру- 

штвених појава (грађанска права, 

парламентаризам, уставност); 

– анализирајући дате примере, уочава 

утицај научно-техноло- 

шког развоја на промене у 

друштвеним и привредним односима 

и природном окружењу; 

– пореди положај и начин живота 

припадника различитих дру- 

штвених слојева и група у 

индустријско доба; 

– приказује на историјској карти 

динамику различитих историј- 

ских појава и промена у новом веку; 

– уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте савре- 

меног света са историјским картама 

других епоха; 

– пореди информације приказане на 

историјској карти са инфор- 

мацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

– повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, 

културни); 

– пореди различите историјске изворе 

и класификује их на осно- 

ву њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

– уочава специфичности у тумачењу 

одређених историјских до- 

гађаја и појава на основу поређења 

извора различитог порекла; 

– уочи пристрасност, пропаганду__ 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА ПОЧЕТКУ XX 

сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историј- 

ском контексту; 
– наведе специфичности друштвених појава, 
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ВЕКАМеђународни односи и кризе 

(формирање савеза, сукоби око ко- 

лонија, Руско-јапански рат, Мароканска 

криза, Анексиона криза, 

Либијски рат, балкански ратови). 

Култура, наука и свакодневни живот (Светска 

изложба у Паризу, 

примена научних достигнућа, положај жена). 

Краљевина Србија и њено окружење (Мајски 

преврат, политич- 

ки живот, унутрашња и спољна политика; 

појава југословенства, 

наука, култура, свакодневни живот, положај 

Срба под аустроугар- 

ском и османском влашћу, Црна Гора – 

доношење устава, про- 

глашење краљевине; учешће Србије и Црне 

Горе у балканским 

ратовима). 

Велики рат (узроци и повод, савезништва и 

фронтови, Србија 

и Црна Гора у рату; преломнице, ток и 

последице рата; аспекти 

рата – технологија рата, пропаганда, губици и 

жртве, глад и епи- 

демије; човек у рату – живот у позадини и на 

фронту; живот под 

окупацијом и у избеглиштву; Велики рат у 

сећању). 

Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, Пјер и 

Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, Никола 

Тесла, Хенри Форд, 

Вилхелм II, Николај II Романов, Вудро 

Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник Александар 

процеса, политич- 

ких идеја, ставова појединаца и група насталих 
у новом веку; 

– препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија; 
– анализира процес настанка модерних нација и 

наводи њихове 

основне карактеристике; 
– уочава утицај и улогу књижевних и 

уметничких дела на фор- 

мирање националног идентитета у прошлости; 
– уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на при- 

лике у савременом друштву; 
– препознаје историјску подлогу савремених 

институција и дру- 

штвених појава (грађанска права, 
парламентаризам, уставност); 

– анализирајући дате примере, уочава утицај 

научно-техноло- 
шког развоја на промене у друштвеним и 

привредним односима 

и природном окружењу; 
– пореди положај и начин живота припадника 

различитих дру- 

штвених слојева и група у индустријско доба; 
– приказује на историјској карти динамику 

различитих историј- 

ских појава и промена у новом веку; 
– уочава историјске промене, поређењем 

политичке карте савре- 

меног света са историјским картама других 
епоха; 

– пореди информације приказане на 

историјској карти са инфор- 
мацијама датим у другим симболичким 

модалитетима; 
– повеже визуелне и текстуалне информације 

са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, 

културни); 

– пореди различите историјске изворе и 
класификује их на осно- 

ву њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на 

основу садржаја; 

– уочава специфичности у тумачењу одређених 
историјских до- 

гађаја и појава на основу поређења извора 

различитог порекла; 
– уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе 

у садржајима 
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Карађорђевић, Јован Цвијић, На- 

дежда Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка 

Савић, Флора Сендс, 

Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бо- 

јовић, Јанко Вукотић, Драгутин 

Димитријевић Апис. 

историјских извора; 

– употреби податке из графикона и табела у 
елементарном ис-__презентује, самостално или 

у групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских 

извора и литературе, користећи ИКТ; 

– упоређује, анализира и уочава разлике између 
својих и ставова 

других; 

– раздваја битно од небитног у историјској 
нарацији; 

– препознаје смисао и сврху неговања сећања 

на важне лично- 
сти и догађаје из историје државе и друштва; 

– идентификује историјске споменике у 

локалној средини и уче- 
ствује у организовању и спровођењу 

заједничких школских ак- 

тивности везаних за развој културе сећања. 
ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА 
И НАРОД НА ПОЧЕТКУ XX 

ВЕКАМеђународни односи и кризе 

(формирање савеза, сукоби око ко- 

лонија, Руско-јапански рат, Мароканска 

криза, Анексиона криза, 

Либијски рат, балкански ратови). 

Култура, наука и свакодневни живот (Светска 

изложба у Паризу, 

примена научних достигнућа, положај жена). 

Краљевина Србија и њено окружење (Мајски 

преврат, политич- 

ки живот, унутрашња и спољна политика; 

појава југословенства, 

наука, култура, свакодневни живот, положај 

Срба под аустроугар- 

ском и османском влашћу, Црна Гора – 

доношење устава, про- 

глашење краљевине; учешће Србије и Црне 

Горе у балканским 

ратовима). 

Велики рат (узроци и повод, савезништва и 

фронтови, Србија 

сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историј- 

ском контексту; 
– наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политич- 

ких идеја, ставова појединаца и група насталих 
у новом веку; 

– препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија; 
– анализира процес настанка модерних нација и 

наводи њихове 

основне карактеристике; 
– уочава утицај и улогу књижевних и 

уметничких дела на фор- 

мирање националног идентитета у прошлости; 
– уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на при- 

лике у савременом друштву; 
– препознаје историјску подлогу савремених 

институција и дру- 

штвених појава (грађанска права, 
парламентаризам, уставност); 

– анализирајући дате примере, уочава утицај 

научно-техноло- 
шког развоја на промене у друштвеним и 

привредним односима 

и природном окружењу; 
– пореди положај и начин живота припадника 

различитих дру- 

штвених слојева и група у индустријско доба; 
– приказује на историјској карти динамику 

различитих историј- 

ских појава и промена у новом веку; 
– уочава историјске промене, поређењем 
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и Црна Гора у рату; преломнице, ток и 

последице рата; аспекти 

рата – технологија рата, пропаганда, губици и 

жртве, глад и епи- 

демије; човек у рату – живот у позадини и на 

фронту; живот под 

окупацијом и у избеглиштву; Велики рат у 

сећању). 

Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, Пјер и 

Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, Никола 

Тесла, Хенри Форд, 

Вилхелм II, Николај II Романов, Вудро 

Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Јован Цвијић, На- 

дежда Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка 

Савић, Флора Сендс, 

Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин 

Миш 

политичке карте савре- 

меног света са историјским картама других 
епоха; 

– пореди информације приказане на 

историјској карти са инфор- 
мацијама датим у другим симболичким 

модалитетима; 

– повеже визуелне и текстуалне информације 
са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, 
културни); 

– пореди различите историјске изворе и 

класификује их на осно- 
ву њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на 
основу садржаја; 

– уочава специфичности у тумачењу одређених 

историјских__гађаја и појава на основу 
поређења извора различитог порекла; 

– уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе 

у садржајима 
историјских извора; 

– употреби податке из графикона и табела у 

елементарном ис- 
траживању; 

– презентује, самостално или у групи, резултате 

елементарног 
истраживања заснованог на коришћењу 

одабраних историјских 

извора и литературе, користећи ИКТ; 
– упоређује, анализира и уочава разлике између 

својих и ставова 

других; 
– раздваја битно од небитног у историјској 

нарацији; 
– препознаје смисао и сврху неговања сећања 

на важне лично- 

сти и догађаје из историје државе и друштва; 
– идентификује историјске споменике у 

локалној средини и уче- 

ствује у организовању и спровођењу 
заједничких школских ак- 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСти, ЕВРОПА, 

СВЕТ, СРПСКА 

Оцену довољан (2) 

добија ученик који: 

− знања која је остварио 

Оцену добар (3) добија 

ученик који: 

− у довољној мери 

Оцену врло добар (4) 

добија ученик који: 

− у великој мери 

Оцену одличан (5) добија 

ученик који: 

− у потпуности показује 



 

612 | с т р а н а  

 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 

(до средине XIX века) 

ЕВРОПА, СВЕТ,  

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА ПОЧЕТКУ 

XX ВЕКА 

су на нивоу 

репродукције, уз 

минималну примену; 

− у мањој мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe и искључиво уз 

подршку наставника 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима; 

− понекад је самосталан 

у решавању проблема и 

у недовољној мери 

критички рaсуђуje 

показује способност 

употребе 

информација у новим 

ситуацијама; 

− у знатној мери 

лoгички пoвeзуje 

чињeницe и 

пojмoвe; 

− већим делом 

самостално изводи 

закључке 

који се заснивају на 

подацима и делимично 

самостално решава 

поједине проблеме; 

− у довољној мери 

критички рaсуђуje 

показује способност 

примене 

знања и лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

− самостално изводи 

закључке који се 

заснивају 

на подацима; 

− решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења 

и у знатној мери 

критички рaсуђуje 

способност 

трансформације знања и 

примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи 

закључке који се заснивају 

на подацима; 

− решава проблеме на 

нивоу стваралачког 

мишљења и у потпуности 

критички рaсуђуje 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ 

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

политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности 

мултикултуралности и патриотизма. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 
Регионална географија, принципи и 

критеријуми регионализације. 

Хомогеност и хетерогеност 

географског простора. 

-дефинише границе континента и показује на 
карти океане и мора којима је проучавани 

континент окружен и лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе, ртове; 

 проналази на карти државе проучаване 
регије и именује их; 

 приказује на немој карти: континенте, 
океане, мора, облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, државе, 

градове; 

 класификује облике рељефа, водне објекте 
и живи свет карактеристичан за наведену 

На првом наставном часу 

наставник ће  упознати ученике  са 

садржајем наставног програма и дати 

им јасна упутства за рад. 

Наставник  упознаје ученике са 

предметом и задацима проучавања 

регионалне географије, без 

фактографских података, 

објашњавајући појам географске регије, 

регионални приступ истраживању 

-иницијално тестирање, упознавање са 

начином оцењивања 

Ученик се оцењује на основу 

усмене провере постигнућа, писмене 

провере и практичног рада. Ученик се 

оцењује и на основу активности и 

његових резултата рада: писању и 

излагању презентација, различитим 

облицима групног рада, рад на 

пројектима и сл. Критеријуми 
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територију;  

 анализира утицај географске ширине, 
рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу;  

 објашњава настанак пустиња на 
територији проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 
становништва по континентима, регијама 

и одабраним државама и издваја 

просторне целине са највећом 
концентрацијом становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања 
броја становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 
специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама 
и одабраним државама; 

 описује узроке и последице урбанизације 
на различитим континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 
појединих регија и одабраних држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава 
специфичности појединих просторних 

целина и описује различите начине 

издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте 
света; 

 објашњава узроке и последице глобалних 
феномена као што су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње миграције, 

демографска експлозија и пренасељеност, 
болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота 
становништва са природним, 
демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

 препознаје негативне утицаје човека на 
животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 
рударства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у одабраним 
државама; 

 анализира примере позитивног утицаја 

географског простора, наводи примере 

и разлоге зашто се изучава регионална 

географија, принципе географске 

регионализације (природно-географске, 

историјске, економске, политичке и 

др.), типове географских регија 

(физиономски и функционални тип), 

као и хијерархију географских регија 

(макро, мезо и микрорегија). 

- развијање позитивног односа ученика 

према учењу  

-коришћењем различитих облика , 

метода и техника учења:   

- проблемска настава 

- - индивидуализовани рад коришћење 

различитих наставних средстава ( карта 

, глобус , географски атлас ... 

 

бројчаног оцењивања (сумативно 

оцењивање) су дефинисани 

Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. 
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човека на животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању природе и 
упоређује их са сличним примерима у 

нашој земљи;  

 изводи закључак о могућим решењима за 
коришћење чистих извора енергије у 

државама чија се привреда заснива 
највише на експлоатацији нафте и угља;  

 истражује утицај Европске уније на 
демографске, економске и политичке 

процесе у Европи и свету; 

  -описује улогу међународних 

организација у свету 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

 

Јужна Европа – културно- 

цивилизацијске тековине, етничка 

хетерогеност, туризам, политичка 

подела.  

Државе Јужне Европе:државе бивше 

СФРЈ , Италија, Шпанија и Грчка – 

основне географске карактеристике. 

Средња Европа – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, ресурси и 

економски развој, урбанизација, 

политичка подела. 

Немачка – основне географске 

карактеристике. 

Западна Европа – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, ресурси и 

економски развој, урбанизација, 

политичка подела. 

Француска и Уједињено Краљевство – 

основне географске карактеристике. 

Северна Европа – природни ресурси и 

економски развој, народи, политичка 

подела. 

Норвешка  основне географске 

карактеристике. 

Источна Европа – културно-

цивилизацијске тековине, етничка 

хетерогеност, ресурси и економски 

развој, политичка подела.  

-дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 
 проналази на карти државе 

проучаване регије и именује их; 

 приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, облике 

разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове; 

 класификује облике рељефа, водне 

објекте и живи свет карактеристичан 

за наведену територију;  

 анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, 

морских струја, вегетације и човека 

на климу;  

 објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама и 

издваја просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у 

свету; 

 укаже на узроке и последице кретања 

броја становника, густине 

насељености, природног прираштаја, 

миграција и специфичних структура 

становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, 

теме Географске регије Европе, ученици  се 

упознају са великим географским целинама 

Европе – Јужна, Средња, Северна, Источна и 
Западна Европа, као и њиховим географским 

специфичностима и развојним проблемима које 

их обележавају и издвајају у односу на суседне 
географске регије, политичком поделом и 

одабраним државама.Користити неме карте, на 

којима се могу издвојити методом боја 
карактеристичне регије, њихова географска 

обележја и политичка подела. Ако постоје 

техничке могућности, ученици могу припремити 
и Power Point презентацију. На тај начин ученици 

ће бити у стању да кроз визуелизацију садржаја 

самостално анализирају и доносе закључке о 
одређеним географским специфичностима 

Европе. 
Приликом обраде становништва регија Европе 
указати на популациону динамику (издвајање 

густо и слабо насељених простора), миграционе 

процесе, као и односе и везе са ресурсима и 
привредним развојем и етно-лингвистичким 

обележјима, на територијални  размештај 

становништва и различитих физичко-географских 
одлика регија,указати на постајање различитих 

социјалних, етничких и културних група у 

Европи. Нагласити да се временом географске 
регије Европе развијају и мењају своје функције. 
коришћењем  различитих облика , метода и 

техника учења:  - проблемска настава- 
интерактивне методе,  рад у пару , тимски рад , 

истраживачка настава диференцирана 

настава,индивидуализовани рад коришћење 
различитих наставних средстава ( карта , глобус , 

географски атлас …  
 
Наставна тема Азија обрађују се 
општегеографске одлике овог континента: 

положај, границе и величина, природне одлике, 

Редовно  праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 

ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 
вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 
нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 
усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 
испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 
проверавање изражавања, разговор, тест, 

проверавање сналажења на карти, посматрање, 

цртање и рад на немој карти, оцењивање и 
закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 
редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 
између ученика и наставника, као и између 

ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 
путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 
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Русија – основне географске 

карактеристике. 

Европска унија – пример 

интеграционих процеса. 

 

 

АЗИЈА 
 

Положај, границе и величина Азије. 

Природне одлике Азије. 

Становништво Азије. 

Насеља Азије.  

Привреда Азије. 

Политичка и регионална подела. 

Југозападна Азија – ресурси и 

економски развој, културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, урбанизација, 

политичка подела. 

Јужна Азија – културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски 

процеси, етничка хетерогеност, 

урбанизација, политичка подела. 

Југоисточна Азија – ресурси и 

економски развој, политичка подела. 

Источна Азија – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, етничка 

хетерогеност, ресурси и економски 

развој, урбанизација, политичка подела. 

Северна Азија – природни ресурси, 

етничка хетерогеност. 

Централна Азија – природни ресурси, 

политичка подела, насеља и 

становништво. 

 

 

АФРИКА 
 

Положај, границе и величина Африке. 

Природне одлике Африке. 

Становништво Африке. 

Насеља Африке. 

регијама и одабраним државама; 

 описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава 

специфичности појединих 

просторних целина и описује 

различите начине издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте 

света; 

 објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и спољашње 

миграције, демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и епидемије, 

политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским одликама 

простора; 

 препознаје негативне утицаје човека 

на животну средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја и 

туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 анализира примере позитивног 

утицаја човека на животну средину у 

државама које улажу напоре на 

очувању природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој земљи;  

 изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије у државама чија се 

привреда заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља;  

 истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке 

становништво, насеља, привреда и политичка и 

регионална подела, након чега се прелази на 
регионалне целине: југозападну, јужну, 

југоисточну, источну, северну и централну 

Азију.  Треба  истаћи  да је Азија саставни део 
јединствене копнене целине Евроазија, али и да 

се континент разграничи од Европе и од Африке, 

да се Азија простире и на северној и на јужној, 
као и на источној и западној Земљиној 

полулопти.Објаснити шта значи да је Азија део 

Старог света и да ова знања повежу са знањима 
која стичу на часовима историје (Велика 

географска открића). Код приказивања величине 

Азије важно је да ученици стекну представу о 
односима површине и броја становника у 

поређењу са осталим континентима, а посебно са 

Европом. Разумевање природних одлика Азије 
кључно је за схватање просторне дистрибуције 

становништва, размештаја природних ресурса, 

развоја и размештаја појединих привредних грана 
(пољопривреде, индустрије, саобраћаја и 

туризма) на континенту. Као посебно значајне 

садржаје у овој области истаћи  настанак 
набраних планина и острвских архипелага, 

тумачење појава вулканизма и трусова, померање 

литосферних плоча, различите узроке постанка 
пустиња у југозападној, јужној и централној 

Азији, климатску и мозаичност живог света Азије 
Становништво Азије- 
истаћи  просторну  дистрибуцијустановништва,по

ларизован демографски 

развој,савремене  миграције (нарочито из 
ратовима угрожених држава према Европи) и 

структуре становништва (групе народа, 

најмногољуднији народи). Треба да разумеју 
односе величина,без фактографског памћења 

података користећи  релевантне статистичке 
изворе, да их тумаче и сами или уз помоћ 

наставника представљају графиконима и 

тематским картама. 
Насеља Азије- представљају прави мозаик 

људских насеобина што је условљено факторима 

природне средине, специфичностима привреде и 
културно-цивилизацијског развоја. Приказати 

контрасте руралних насеља (нпр. у пустињама 

Југозападне Азије, у Индији, на Тибету, рибарска 
насеља у Југоисточној Азији, итд.) и 

вишемилионских градова, центрима глобалних 

политичких и економских процеса (нпр. 
Сингапур,Токио, Шангај...).специфичнсти 

процеса урбаниазције (сјај Токија са једне и 

псеудоурбанизација у Индији, сампани у Кини, 
итд. са друге стране). 
Привредне одлике Азије- приказати кроз приказ 

усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 
основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 

проверавање изражавања, разговор, тест, 

проверавање сналажења на карти, посматрање, 
цртање и рад на немој карти, оцењивање и 

закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењива 
 
редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 

ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 
вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 
нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 
усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 

проверавање изражавања, разговор, тест, 

проверавање сналажења на карти, посматрање, 
цртање и рад на немој карти, оцењивање и 

закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 

 
редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 

ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 
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Привреда Африке. 

Политичка и регионална подела. 

Афрички  Медитеран  

Сахарска Африка. 

Подсахарска Африка. 

 

 

СЕВЕРНА  

АМЕРИКА 
 

Географски положај, границе, величина 

и регионална подела Северне Америке.  

Природне одлике Северне Америке. 

Становништво Северне Америке. 

Насеља Северне Америке.  

Привреда Северне Америке. 

Политичка подела. 

 

 

 

 

процесе у Европи и свету; 

 -описује улогу међународних организација 

у свету 
 
-дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 
 проналази на карти државе 

проучаване регије и именује их; 

 приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, облике 

разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове; 

 класификује облике рељефа, водне 

објекте и живи свет карактеристичан 

за наведену територију;  

 анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, 

морских струја, вегетације и човека 

на климу;  

 објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама и 

издваја просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у 

свету; 

 укаже на узроке и последице кретања 

броја становника, густине 

насељености, природног прираштаја, 

миграција и специфичних структура 

становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама; 

 описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних 

територијалног размештаја привредних грана, 

сагледавање утицаја природних и друштвених 
фактора на развој привреде или кроз истицање 

регионалних специфичности развоја и размештаја 

привреде. 
За сваку географску регију Азије предложени су 

они географски садржаји који их чине 

специфичним. У обради  садржаја 
треба  користити зидне географске карте,  атласе 

и неме карте, што  представља основу за даље 

тумачење каузалних и функционалних односа 
између проучаваних географских објеката, појава 

и процеса.То, на пример, значи да ученик треба 

да буде у стању да пошто покаже на карти 
Индијски океан, Хиндустанску низију, Хималаје 

и Тибет закључи зашто је на Тибету хладна и 

сува клима. Употреба средстава ИКТ у настави 
(нпр. организација виртуелне шетње Забрањеним 

градом помоћу апликације Google Maps, 

коришћење програма за израду квизова за 
утврђивање градива,.. итд 
 
Тема Африка положај, границе и величина 

Африке  нагласити  да се она пружа меридијански 
што за последицу има јасну диференцираност 

континента на природне зоне од екватора према 

југу и северу. Указати на границу Африке према 
Азији као и на припадајућа острва овом 

континенту. Знања која ученици стичу 

изучавањем климе, хидрографије и рељефа 

Африке кључна су за разумевање просторне 

дистрибуције становништва, положаја насеља, 

размештаја природних ресурса, развоја и 
размештаја пољопривреде, рударства и туризма 

на континенту. Истаћи хидрографске 

карактеристике Нила, Нигера и реке Конго и 
језера Викторија, Њаса и Тангањика, као места 

значајне концентрације становништва, насеља и 
пољопривреде.  Указати и на географске факторе 

ендемизма фауне Мадагаскара.  
Становништво Африке- истаћи  просторне 
дистрибуције становништва (пренасељени, густо, 

ретко и ненасељени 

простори),природни  прираштај,савремене  мигра

ције (нарочито из ратовима угрожених држава 

према Европи) и структуре становништва. 

Осврнути се  на процесе колонизације и 
деколонизације као и на ефекте ових процеса у 

савременим економско-политичким односима 

афричких држава (неоколонијализам). 
Регионалну поделу Африке  на Сахарску и 

Подсахарску Африку. Поред климе као главног 

физичко-географског фактора други значајан 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 
основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 

проверавање изражавања, разговор, тест, 

проверавање сналажења на карти, посматрање, 
цртање и рад на немој карти, оцењивање и 

закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 
редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 

ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 
нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 
усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 
основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 

проверавање изражавања, разговор, тест, 

проверавање сналажења на карти, посматрање, 
цртање и рад на немој карти, оцењивање и 

закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
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држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава 

специфичности појединих 

просторних целина и описује 

различите начине издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте 

света; 

 објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и спољашње 

миграције, демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и епидемије, 

политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским одликама 

простора; 

 препознаје негативне утицаје човека 

на животну средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја и 

туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 анализира примере позитивног 

утицаја човека на животну средину у 

државама које улажу напоре на 

очувању природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој земљи;  

 изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије у државама чија се 

привреда заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља;  

 истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке 

процесе у Европи и свету; 

 -описује улогу међународних организација 

у свету 
 

 

 

 

фактор поларизације је Арапско-исламска 

цивилизација на северу и Негро-афричка 
цивилизација на југу, етничка и демографска 

хетерогеност Подсахарске Африке.  Указати на 

одређене друштвено-политичке разлике унутар 
ње осврнути се на савремене географске 

проблеме Африке као што су дезертификација, 

екстремно високи природни прираштај, 
несташица хране, интензивне миграције ка 

Европи, прекомерну експлоатацију природних 

ресурса, итд.коришћењем  различитих облика , 
метода и техника учења:   
Северна Америка  указати на положај 

континента између Атлантског и Тихог океана 
као и на повезаност/раздвојеност са суседним 

континентима – Панамским каналом и 

Беринговим мореузом. Ово је посебно значајно у 
контексту саобраћајно-географског положаја, 

економске повезаности са обалама других 

континената. Нагласити и постојање две културне 
целине на територији Северне Америке: 

Англоамерике (САД и Канада) и Латинске 

Америке (Средња Америка) и објаснити да је 
Америка за Европљане била Нови свет, откривен 

у ери великих географских открића (корелација 

са историјом) и колонизован од стране 
Европљана.  
Код  природних одлика Северне 

Америке   објаснити настанак Канадског штита, 
Кордиљера, Апалача, Средишњих низија и 

других особених целина. Познавање рељефа овог 

континента је значајно и за разумевање његове 
климе и распореда природних зона Нагласити 

меридијанску циркулацију ваздуха. Као значајан 

климатски фактор истичу се и морске 
струје.  Код  становништва Северне Америке 

потребно је указати на етапе насељавања 
континента (присуство староседелаца, утицај 

европских досељеника, тзв. претапање у једну 

нацију и сл.). У разумевању савремених 
демографских процеса кључно је сагледати 

разлике у популационом развоју 

средњеамеричких и англоамеричких народа, 
последичне миграције према САД и Канади. 
Услед разлика у друштвено-економском развоју и 

културном наслеђу Англоамерике и Латинске 
(Средње) Америке, у развоју насеља присутне 

су   различитости. У Англоамерици више од 80% 

становништва живи у градовима, који заузимају 
велике просторе прерастајући у конурбације и 

мегалополисе. Њихове субурбане просторе чине 

пространа насеља релативно богатог 
становништва који ужива у комфорном и 

уређеном предграђу. За разлику од њих, пример 



 

618 | с т р а н а  

 

 

 

Града Мексика (чије шире градско подручје има 

22 милиона становника) је слика и прилика 
стихијског урбаног развоја пренасељених 

неуређених сламова, у које се сеоско 

становништво масовно досељава у потрази за 
бољим животом. У погледу сеоских 

насеља,  указати на разлике, док у Англоамерици 

села имају урбане карактеристике, села Средње 
Америке су махом традиционална у погледу 

начина живота, привређивања и уређености. 
Привреду   између Англо и Латинске 
Америке.  обрадити анализом природних и 

друштвених фактора привредног развоја, 

анализом привредних сектора, посматрањем 
просторног размештаја делатности и сл. 

Англоамеричка привреда (САД-а и Канаде) је 

међу најразвијенијим у свету. Она се већ налази у 
постиндустријској фази развоја, а богату 

производњу готово свих производних делатности 

прати и обимна потрошња. Привреда Средње 
Америке, више се заснива на примарним 

делатностима експлоатацији сировина (руда и 

енергената), плантажној пољопривреди, 
прехрамбеној индустрији.У погледу политичке 

поделе,истаћи   разлике између политичко-

географске уситњености средњеамеричког 
простора с једне стране и постојање две 

популационо и територијално велике, а 

истовремено високоразвијене државе 
Англоамерике.  
 коришћењем  различитих облика , метода и 

техника учења:   
- проблемска настава,интерактивне методе , рад у 

пару , тимски рад, истраживачка настава, 

диференцирана настава ,  индивидуализовани рад 
коришћење различитих наставних средстава ( 

карта , глобус , географски атлас … ), .. 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 
Географски положај, границе и 

величина Јужне Америке. 

Природне одлике Јужне 

Америке. 

Становништво Јужне Америке. 

Насеља Јужне Америке.  

Привреда Јужне Америке. 

Политичка подела 

 

-дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 
 проналази на карти државе 

проучаване регије и именује их; 

 приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, облике 

разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове; 

 класификује облике рељефа, водне 

објекте и живи свет карактеристичан 

за наведену територију;  

Јужна Америка  Нагласити у којим топлотним 
појасевима се простире овај континент, затим 

повољност положаја између Тихог и Атлантског 

океана,  и велику удаљеност од осталих 
континената. У погледу друштвено-географске 

компоненте положаја важно је истаћи 

колонизацију, латиноамеричко наслеђе, поделу 
на интересне сфере између Шпаније и 

Португалије.  
Природне одлике Јужне Америке обрадити почев 
од генетских типова рељефа и редоследа 

постанка појединих целина. Климатске одлике 

анализирати кроз утицај климатских фактора 
(географске ширине, рељефа, морских струја...), 

чиме се, затим и типови климе објашњавају. 

Амазон је водом најбогатија река на свету, а 
захваљујући богатству у води, овај континент је 

редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 
између ученика и наставника, као и између 

ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 
путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме писаним 
путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 
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АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 
Географски положај, границе и 

величина Аустралије и Океаније. 

Природне одлике Аустралије. 

Колонијални период и 

становништво Аустралије. 

Насеља Аустралије.  

Привреда Аустралије. 

Океанија – основна географска 

обележја. 

Политичка и регионална подела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 
 

Основне географске одлике 

Антарктика – откриће, назив, 

 анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, 

морских струја, вегетације и човека 

на климу;  

 објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама и 

издваја просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у 

свету; 

 укаже на узроке и последице кретања 

броја становника, густине 

насељености, природног прираштаја, 

миграција и специфичних структура 

становништва по континентима, 

регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, 

регијама и одабраним државама; 

 описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних 

држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава 

специфичности појединих 

просторних целина и описује 

различите начине издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте 

света; 

 објашњава узроке и последице 

глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и спољашње 

миграције, демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и епидемије, 

политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским одликама 

простора; 

веома богат и живим светом. Нагласити 

посебност и значај амазонских селваса који се 
неконтролисано секу. 
Становништво Јужне Америке одликује 

мешавина раса и народа. У време досељавања 
Европљана, Јужна Америка је постала континент 

велике етничке и расне разноликости коју чине 

староседелачко индијанско 
становништво,  потомци европских досељеника, 

потомци афричких робова и њихове расне 

мешавине. За  насеља Јужне Америке 
истаћи  стихијске процесе урбанизације и на 

последично велики јаз који постоји између 

развоја милионскох градова с једне стране и 
бројних сеоских насеља у Андима, Амазонији и 

сл. Уз наглашене рурално-урбане миграције, 

јужноамеричке градове одликују и велики 
контрасти у простору самих градова, јер велики 

део њиховог становништва живи у фавелама. 

Привреду  Јужне Америке 
анализирати  преко  утицаја природних и 

друшвених фактора на  привредни  развој. У 

привредној структури  указати на значај 
делатности примарног и секундарног 

сектора.Државе Јужне Америке су већином биле 

шпанске колоније, али је територијално највећа 
држава Бразил португалска захваљујући 

некадашњој подели територија између ове две 

поморске силе.  
Аустралија и Океанија 

Географски  положај  указати на димензије 

континента као и на просторни обухват Океаније 
(припадајућа острва Меланезији, Микронезији и 

Полинезији).Истаћи географску  изолованост 

Аустралијског континента у односу на остале 
континенте као и последице које се огледају у 

специфичним биогеографским и 
антропогеографским одликама. Указати   на 

геотектонску еволуцију Аустралије (Пангеа, 

Гондвана), постанак планина као и на постанак 
острва Океаније (вулканска острва, атоли). 

Истаћи факторе који су довели до формирања 

пустиња, великог коралног гребена као и 
аутентичне аустралијске флористичке и 

зоогеографске области. У оквиру становништва 

Аустралије и Океаније указати на домицилно 
становништво (Абориџини, Маори) и придошло 

европско и азијско становништво. Указати на 

савремене демографске процесе (природни 
прираштај, миграције) и насељеност континента 

(насељени и ненасељени простори). У политичко-

географској анализи указати на процесе 
колонизације, деколонизације и формирања 

независних држава. Истаћи значај саобраћајног-

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 

проверавање изражавања, разговор, тест, 
проверавање сналажења на карти, посматрање, 

цртање и рад на немој карти, оцењивање и 

закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 

 
редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 
ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме писаним 

путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 
основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 

проверавање изражавања, разговор, тест, 
проверавање сналажења на карти, посматрање, 

цртање и рад на немој карти, оцењивање и 

закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 

 
редовно праћење ученика   кроз дијалог вођен 

између ученика и наставника, као и између 
ученика и ученика, одговарање на питања , 
-петоминутне провере на крају часа одрађене 

путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем контролне 

вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака , 
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географски положај, природне 

одлике, ресурси и научна 

истраживања. 

Основне географске одлике 

Арктика – откриће, назив, 

географски положај, величина, 

природне одлике, ресурси и 

савремена научна истраживања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 препознаје негативне утицаје човека 

на животну средину настале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, рударства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја и 

туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

 анализира примере позитивног 

утицаја човека на животну средину у 

државама које улажу напоре на 

очувању природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој земљи;  

 изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије у државама чија се 

привреда заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља;  

 истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке 

процесе у Европи и свету; 

 -описује улогу међународних организација 

у свету 
 

 

 

географског и политичко-географског положаја 

острва Океаније у контексту савремених 
економских, политичких и војних процеса. За 

насеља Аустралије указати на природне факторе 

формирања савремене мреже насеља.-
коришћењем  различитих облика , метода и 

техника учења:  проблемска 

настава,интерактивне методе , рад у пару , 
тимски рад, истраживачка настава, 

диференцирана настава ,  индивидуализовани 

рад, коришћење различитих наставних средстава 
( карта ,географски атлас ....) 
Поларне области 
Истаћи карактеристичне одлике ових простора, 
специфичностима оријентације на половима (нпр. 

помоћу звезда, компаса, Сунца), дужини 

обданице и ноћи, висини Сунца над хоризонтом, 
односима копна и мора, историјату истраживања, 

садашњим истраживањима, као и међународној 

подели ових простора. 
- коришћењем  различитих облика , метода и 

техника учења:   
- проблемска настава 
- интерактивне методе 
- рад у пару , тимски рад 
- истраживачка настава 
- диференцирана настава 
- индивидуализовани рад 
- коришћење различитих наставних средстава ( 
карта , глобус , географски атлас … ), ... 

- Праћење ученика при решавању задатака по 

нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме писаним 
путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
- праћење самосталности у закњучивању на 

основу прилога из уџбеника  
- продукти ученикових активности 
- задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, усмено 

проверавање изражавања, разговор, тест, 
проверавање сналажења на карти, посматрање, 

цртање и рад на немој карти, оцењивање и 

закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (7. разред) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
 
  зна  да географија проучава и 

природу и људско друштво 
 Да наводи основну поделу географије 
(физичка, друштвена и регионална) 
 
-разликује појмове литосфера, 

атмосфера, хидросфера и биосфера 

 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
 
Ученику довољној мери именује и  
 
  разуме хомогеност и хетерогеност 

географског простора. 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
 
-уочава повезаност географије и 

географских дисциплина са другим 

наукама 
уочава хомогеност и хетерогеност 

географског простора. 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
уочава повезаност географије и 

географских дисциплина са другим 
наукама 
-разуме међузависност природе и 

људског друштва 
-уочава значај географије за опште 

образовање и културу 
-уме да самостално, у пару или у групи 
прикупља, обрађује, анализира и 

презентује географске информације  
-  повезује географска знања са 
знањима из других наставних предмета 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ Показује мањи степен активности и -  Показује делимични степен 

активности и ангажовања 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
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Јужна Европа – културно- 

цивилизацијске тековине, етничка 
хетерогеност, туризам, политичка 

подела. Државе Јужне Европе: 

Италија, Шпанија и Грчка – основне 
географске карактеристике. 

Средња Европа – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, ресурси и 
економски развој, урбанизација, 

политичка подела. 

Немачка – основне географске 

карактеристике. 

Западна Европа – културно-
цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, ресурси и 

економски развој, урбанизација, 
политичка подела.Француска и 

Уједињено Краљевство – основне 

географске карактеристике.Северна 
Европа – природни ресурси и 

економски развој, народи, политичка 

подела. 

Источна Европа – културно-
цивилизацијске тековине, етничка 

хетерогеност, ресурси и економски 

развој, политичка подела. Русија – 
основне географске карактеристике. 

 

 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

- именује континенте на Земљи 
 
- препознаје: положај, границе 

континента на карти света, рељефне и 
климатске целине, живи свет, реке и 

језера, именује народе, најважније 

привредне делатности  

- препознаје положај, границе регије на 
карти Европе, облике хоризонталне 

разуђености, рељефне и климатске 

целине, живи свет, реке и језера, 

именује  народе, најважније привредне 

делатности 

 

 

 

 

 

 

Ученику довољној мери именује и  
зна порекло назива Европе, 
наводи  величину Европе и њено 

простирање 
-   на географској карти света да 
одреди географски положај Европе 
-   на географској карти света  одреди 

водене и копнене границе европског 
континента 
-наводи најкрупније облике 

разуђености обала Европе 
-наводи  најкрупније облике рељефа 

Европеименује хидрографске облике 

на карти и приказује их на немој карти 
-  наводи  основне појмове о 

становништву Европе- 
 наводи велике групе народа у Европи 
и може да разврста народе Европе по 

тим групама 
-именује основне регије Европе 
објашњава географске чињенице - 

објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, 
атмосфери, хидросфери, биосфери) 
приказује понуђене географске 

податке:на немој карти, картографским 
изражајним средствима (бојама, 

линијама, знацима...), графиком, 

табелом и схемом 
-  на географској карти 

Европе  одреди  географски положај 

јужне ,средње,западне ,сверне , 
источне Европе 
-  познаје на географској карти јужне 

средње,западне ,сверне , источне 
Европе основне облике хоризонталне 

разуђености и рељефа 
-  именује  хидрографске објекте на 

географској карти јужне 

средње,западне , сверне , источне 
Европе и приказује их на немој карти-

познаје основне одлике становништва 

Јужне Средње,Западне ,Сверне , 
Источне  Европе 

-Ученик  у великој мери одређује  и  
- разуме и објашњава  зашто је 
географски положај Европе веома 

повољан 
- на географској карти Европе  уочи 
облике разуђености њених 

обала,   именује их (већа полуострва, 

острва, мора, заливи, мореузи) и 
приказује их на немој карти 
- уочава и наводи  на географској 

карти Европе најкрупније облике 
рељефа и именује их (веначне и 

громадне планине, висоравни, 

простране низије) 
- показује на географској карти велике 

европске реке, пловне системе и језера 

и приказује их на немој карти 
-  разликује климатске типове и наводи 

примере утицаја појединих типова 

климе на живот и рад људи 
-  наводи и објашњава типове климе у 

јужној  средњој западној ,северној , 

источној Европи и њихове основне 
одлике 
 - зна биљне и животињске врсте ових 

регија Европе 
-  наводи најважнија природна 

богатства јужне,  средње, западне, 

северне, источне  Европе 
- разликује и објашњава кретање 

становништва и структуре 

становништва јужне,средње, западне, 
северне, источне   Европе 
-  наведе  државе јужне ,средње, 

западне, северне, источне  Европе  и 
њихове  одлике и специфичности и 

приказује их   
на немој карти 
 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално и 
 у пару или у групи прикупља, 

обрађује, анализира и презентује 

географске информације 
-  повезује географска знања са 

знањима из других наставних предмета 
-доноси закључке о просторним 
(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу 
анализе географске карте 
- да користи размер и размерник за 

одређивање растојања на карти и у 
природи 
-разликује карте према размери и 

садржају и уме да их користи 
- да оријентише карту у односу на 

стране света и да одржава правац 

кретања на терену  уз помоћ карте 
описује последице ротације и 

револиције разлике у времену,смена 

годишњих доба 
-  објашњава узроке неједнаке дужине 

обданице и ноћи током године 
'-објашњава простирање и одлике 
топлотних појасева на Земљи 
-   разуме и објашњава сложеност 

географског положаја Јужне Европе 
- разуме значај Средоземног мора за 

живот људи и њихове делатности 

(туризам, риболов, експлоатација соли, 
поморски саобраћај) 
-објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на размештај 
становништва и насеља 
-  објашњава транзитни положај 
држава  
- средње Европе 
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Европска унија – пример 

интеграционих процеса 

 

 

 

. 

 

Дефинише појам ЕУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 препознаје и објашњава географске 

чињенице - објекте, појаве, процесе и 
односе који су представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом и схемом; 
 

именује међународне организације у 

свету ( ЕУ, УНИЦЕФ, УН, УНЕСКО, 
Црвени крст...)   
наводи примере  

објашњава географски положај и 

значај западне Европе 
 - објашњава значај Атлантског океана 

и Северног мора за природу и 

привреду држава западне Европе 
(риболов, експлоатација угља и нафте, 

поморски саобраћај) 
- објашњава  привредне и 
друштвене  одлике држава западне 

Европе 
-  објашњава географски положај и 
значај северне Европе 
- објашњава  значај мора за живот 

људи и њихове делатности (риболов, 
експлоатација нафте, поморски 

саобраћај) 
-објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на размештај 

становништва и насеља 
-  објашњава географски положај и 
значај источне Европе 
-истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке 
процесе у Европи и свету;  
вреднује улогу међународних 

организација у свету. 
АЗИЈА 
Положај, границе и величина Азије. 

Природне одлике Азије. 

Становништво Азије. 

Насеља Азије.  

Привреда Азије. 

Политичка и регионална подела. 

 

Југозападна Азија – ресурси и 

економски развој, културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, урбанизација, 

политичка подела. 

 

 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
- препознаје положај, границе Азије на 

карти света, рељефне облике  и 

климатске типове, живи свет, реке и 
језера, именује највеће народе, 

најважније привредне делатности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показује мањи степен активности и 
ангажовања. Ученик уз помоћ 

наставнка  
- препознаје положај, границе 
Југозападне Азије на карти света, 

Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-зна порекло имена Азија и зашто 

Азија припада континентима „Старог 

света" 
-именује океане који запљускују обале 

Азије и проналази их на карти 
-именује и на географској карти Азије 
познаје најкрупније облике 

разуђености  обале 
-познаје и именује на географској 
карти најкрупније облике рељефа 
-именује и на географској карти 

познаје велике азијске реке 
-зна које људске расе живе у Азији 
-именује велике религије које су 

настале на азијском континенту 
-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 
 
-познаје и именује на географској 

карти основне одлике рељефа у 

југозападној Азији 
-   уочaва на географској карти да је 

југозападна Азија међуконтинентални 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
-  објашњава на географској карти 

света географски положај Азије и њено 

простирање 
-  објашњава и на географској карти 

Азије проналази најкрупније облике 

рељефа (веначне и громадне планине, 
висоравни, простране низије) 
-разликује и објашњава климатске 

типове Азије према њиховим основним 
одликама 
-разликује и објашњава основне 

одлике биљног и животињског света 
Азије 
-објашњава на основу географске карте 

просторни распоред становниства 
Азије 
-описује утицај природних и 

друствених фактора на развој привреде 
-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 
 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 

- Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
објашњава зашто је Азија највиши 

континент на свету 
-  објашњава утицај појединих типова 

климe на живот и рад људи и густину 

насељености у појединим регијама 
Азије 
-  објашњава хоризонталну и 

вертикалну распрострањеност биљних 
и животињских врста азијског 

континента и њихов значај (арктичка 

пустиња, тундра, степа, четинарска и 
листопадна шума, макија, тропска 

кишна шума (џунгла)) 
-  именује и објашњава знашај 
великеих азијских река њихове 

сливове, пловне системе и језера и 

њихов значај 
-уме да издвоји географске регије 

Азије 
-  објашњава зашто је низак степен 
образовања становништва у Азији 
-  објашњава размештај природна 

богатства Азије и њихов значај за 
развој привреде 
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Јужна Азија – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 
демографски процеси, етничка 

хетерогеност, урбанизација, политичка 

подела. 

 

 

 

 

Југоисточна Азија – ресурси и 
економски развој, политичка подела. 

 

 

Северна Азија – природни ресурси, 

етничка хетерогеност. 

 

Централна Азија – природни ресурси, 

политичка подела, насеља и 
становништво. 
 

 

Источна Азија – културно-
цивилизацијске тековине, савремени 

рељефне облике  и климатске типове, 

живи свет, реке и језера, именује 
највеће народе, најважније привредне 

делатности 
 

 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 
- препознаје: положај, границе Јужне 
Азије на карти света, рељефне 

облике  и климатске типове, живи свет, 

реке и језера, именује највеће народе, 
најважније привредне делатности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 

- препознаје положај, границе 
Југоиточне Азије на карти света, 

рељефне облике  и климатске типове, 

живи свет, реке и језера, именује 
највеће народе, најважније привредне 

делатности 
 

 

 

мост који повезује југоисточну Европу, 

североисточну Африку и јужну Азију 
-познаје и  именује хидрографске 

објекте југозападне Азије и уочава 

њихов географски размештај на 
географској карти 
-познаје основне типове климе у 

југозападној Азији 
-познаје основне одлике становништва 

у југозападној Азији 
-познаје природна богатства 
југозападне Азије 
 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  познаје и именује и  на географској 

карти основне облике рељефа јужне 
Азије 
-   именује хидрографске објекте јужне 

Азије 
-  именује народе и религије у јужној 

Азији 
-   познаје најважнија природна 
богатства јужне Азије и привредне 

делатности 
-   познаје  основне одлике Индије 
 

 

 

 

 

Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
 
Ученику довољној мери именује и  
 
--познаје и именује на географској 

карти Азије полуострвски и острвски 

део југоисточне Азије и основне 

облике рељефа 
-  уочава на географској карти  да се у 
овој регији налазе највеће острвске 

групе на свету (Малајско-филипински 

архипелаг) 
- познаје основне одлике 

становништва  југоисточне Азије 
 -   познаје најважнија природна 

-Ученик  у великој мери одређује  и 
-   објашњава географски положај и 
границе југозападне Азије на 

географској карти Азије 
-  објашњава значај југозападне Азије у 
светском саобраћајном систему 

(копнени и поморски саобраћај 
-   разликује и објашњава географске 
појмове пустиња, степа, макија и 

покаже на географској карти њихову 

распрострањеност у југозападној Азији 
-   наводи најважнија природна 

богатства југозападне Азије и њихов 

утицај на привредну развијеност 
 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 
-Ученик  у великој мери одређује  и 

-   објашњава на географској карти 
Азије географски положај и границе 

јужне Азије  
-  уочава контрасте макрооблика 
рељефа - планина на северу, низија у 

долинама река и висоравни на југу 
-објашњава да основне одлике клими 
ове регије даје годишња смена 

монсуна и објашњава њихов утицај на 

привредне делатности 
-   разуме и објашњава  природне 

факторе који утичу на 

распрострањеност биљног и 
животињског света 
-  објашњава  географске појмове 

пустиња, степа, савана, џунгла и на 
географској карти показује њихово 

простирање у јузној Азији 
-  објашњава основне одлике 

становништва јужне Азије (висок 

природни прираштај, мере 
популационе политике, низак 

образовни ниво, сиромаштво, 

незапосленост, миграције из села у 
градове и друге делове света... 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 
-Ученик  у великој мери 

одређује  и  објашњава  на географској 

карти Азије географски положај 

-објашњава и  на географској карти 

Азије ограничава и наводи основне 
одлике сваке појединачне регије Азије 

и односе између регија и држава 
-наводи мере за заштиту, обнову и 
унапређивање  географског простора 

Азије и њених регија 
-уме да повезује географска знања са 
знањима из других наставних предмета 
-уме да самостално, у пару или у групи 

прикупља, обрађује, анализира и 
презентује географске информације  
 
-  објашњава типове климе у 

југозападној Азији, њихове основне 

одлике и утицај на размештај 

становништва и насеља 
-  објашњава утицај географског 
положаја и рељефа на доминантност 

суве суптропске климе и њеног утицаја 

на појаву сувих речних корита и 
сиромаштво биљним и животињским 

светом 
-  објашњава зашто је југозападна 
Азија због богатства нафтом од 

посебног значаја за читав свет 
-  уме да користи различите изворе 
информација (Уџбеник, Приручник, 

научнопопуларна литература, 

енциклопедије, часописи, видео-запис, 

интернет...) и одређује њихов значај у 

географским сазнањима 
-  наводи  најважнија природна 
богатства југозападне Азије и 

објашњава  њихов значај за привредни 

развој  
 
Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
 
-  објашњава географски појам 

Индијски подконтинент 
-објашњава географски размештај 

хидрографских објеката и особености 
речне мреже јужне Азије 
-  објашњава основне одлике типова 

климе у јужној Азији и њихов утицај 
на размештај становништва и насеља 
-  објашњава значај природних 

богатстава јужне Азије за привредни 
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демографски процеси, етничка 

хетерогеност, ресурси и економски 
развој, урбанизација, политичка 

подела. 

 

 

 

 

АФРИКА 
 
Положај, границе и величина Африке. 

Природне одлике Африке. 

Становништво Африке. 

Насеља Африке. 

Привреда Африке. 

Политичка и регионална подела. 

Сахарска Африка. 

Подсахарска Африка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 

- препознаје положај, границе 

СевернеАзије на карти света, рељефне 
облике  и климатске типове, живи свет, 

реке и језера, именује највеће народе, 

најважније привредне делатности 
 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка 

 
- препознаје положај, границе 

Централнае Азије на карти света, 

рељефне облике  и климатске типове, 
живи свет, реке и језера, именује 

највеће народе, најважније привредне 

делатности 
 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 
- препознаје положај, границе 

ИсточнеАзије на карти света, рељефне 
облике  и климатске типове, живи свет, 

реке и језера, именује највеће народе, 

најважније привредне делатности 

богатства југоисточне Азије и 

привредне делатности 
-   познаје  да је пољопривреда основна 

привредна делатност већине држава у 

југоисточној Азији и наводи 
најважније пољопривредне културе 
 

 

 

Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
 
Ученику довољној мери именује и  
-  познаје и именује на географској 

карти основне облике рељефа у 
Северној  Азији 
-именује хидрографске објекте 

северне  Азије и уочава њихов 
географски размештај на географској 

карти 
-  познаје основне одлике 
становништва северне  Азије 

(природни прираштај, структуре 

становништва, миграције, густна 
насељености) 
-   познаје најважнија природна 

богатства северне  Азије 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
познаје и именује на географској карти 

основне облике рељефа у средњој 

Азији 
-именује хидрографске објекте средње 

Азије и уочава њихов географски 
размештај на географској карти 
-  познаје основне одлике 

становништва средње Азије (природни 
прираштај, структуре становништва, 

миграције, густна насељености) 
-   познаје најважнија природна 

богатства средње Азије 
-  познаје на географској карти основне 

облике рељефа у источној  Азији 
 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и 
-познаје и  именује хидрографске 

објекте источне  Азије и уочава њихов 

југоисточне Азије,која се налази 

између два континента и два океана 

-  разликује и објашњава појаве 
карактеристичне за „ватрени појас 

Пацифика" (вулкани, земљотреси, 

цунами таласи 
-објашњава типове климе у 

југоисточној Азији, њихове основне 

одлике и утицај на размештај 
становништва и насеља 
-  разликује и објашњава природне 

факторе који утичу на 
распрострањеност биљног и 

животињског света у југоисточној 

Азији  
-  разликује и објашњава географске 

појмове: савана, тропска кишна шума 

и да покаже на карти Азије њихово 
простирање 
-објашања основне одлике 

становништва и на географској карти 
уочава његов размештај и кретање 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери 

одређује  и  разуме и објашњава на 

географској карти Азије  географски 
положај Северне  Азије и наведе њене 

специфичности разуме и објашњава 

типове климе у северној  Азији, 
њихове основне одлике и утицај на 

размештај становништва и 

насеља,  објашњава  географске 
појмове тајге тундре , природне 

ресурсе  и показује  на географској 

карти њихово простирање у северној 
Азији 

  разуме и објашњава на географској 

карти Азије  географски положај 
Централне   Азије и наведе њене 

специфичности 

-  разуме и објашњава типове климе у 

средњој ј  Азији, њихове основне 
одлике и утицај на размештај 

становништва и насеља 
Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и 

објашњава  географске појмове 
пустиња, полупустиња, степа и 

развој појединачних држава 
 

 

Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално 
 
-  објашњава  како је положај регије 

утицао на мешање раса, народа и 

култура више него у другим деловима 
Азије 
-  објашњава значај природних 

богатстава југоисточне Азије за 
привредни развој појединачних држава 
-  уочава да се Индонезија простире са 

обе стране екватора, да има екваторску 
и влажну тропско-монсунску климу и 

да се налази на путу тропских циклона 

– тајфуна 
-  објашњава да је Индонезија држава у 

развоју са значајним природним 

богатствима 
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-  објашњава зашто је 

северна  Азија  ретко насељена регија 
-  објашњава значај природних 

богатстава северне   Азије  за 

привредни развој појединачних 
држава, отежану експлоатацију  
-   познаје и уважава различитости 
народа и култура северне  Азије и 

значај очувања културне баштине 
Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
 
-  објашњава зашто је средња Азија 

сушна и ретко насељена регија 
-  објашњава значај природних 
богатстава средње  Азије за привредни 

развој појединачних држава 
-  објашњава специфичности држава 
средње Азије 
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Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

- препознаје положај, границе Африке 

на карти света, рељефне облике  и 
климатске типове, живи свет, реке и 

језера, именује највеће народе, 

најважније привредне делатности 

географски размештај на географској 

карти 
-  познаје основне одлике 

становништва источне Азије и разлоге 

примене мера за смањивање природног 
прираштаја становништва 
-   именује најважнија природна 

богатства источне Азије 
-   уочава на географској карти положај 

Кине у средњој и источној Азији 
-  зна да је Кина по броју становника 
водећа држава у свету 
-  уочава положај Јапана на Далеком 

истоку и именује четри већа острва 
-  на политичкој карти Азије именује 

државе у источној Азији 
 
Показује делимични степен активности 
и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  зна порекло имена Африка и зашто 
она припада континентима Старог 

света 
-  именује и чита на географској крати 
океане и мора који запљускују обале 

Африке 
-  именује и на географској карти 
Африке познаје најкрупније облике 

разуђености обала (највеће 

полуострво, острво, море, залив) 
-   познаје и именује најважније 

мореузе, који омогућавају повезивање 

Африке са осталим деловима света 
-   на географској карти Африке уочава 

и именује најкрупније облике рељефа 

(веначне и громадне планине, 
вулканске планине, висоравни, 

простране низије и пустиње) 
-именује и на географској карти 

проналази велике афричке реке и 

језера 
-  именује људске расе које живе у 

Африци 
-  на политичкој карти Африке именује 

и показује државе и њихове главне 

градове 
-приказује понуђене географске 
податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 
 

показује на географској карти њихово 

простирање у средњој Азији, 
објашњава  природне ресурсе  и 

показује  на географској карти њихово 

простирање у Средњој  Азији. 

 и разуме и објашњава на географској 
карти Азије повољност географског 

положаја Источне Азије на Пацифику 

и према континенталној средњој Азији 

-разликује и објашњава  типове климе 
источне Азије, њихове основне одлике 

и утицај на хидрографију, вегетацију и 

размештај становништва и насеља 
-   разуме и објашњава географске 

појмове пустиња, степа, листопадна, 

четинарска и тропска шума и да 
одреди њихово простирање у источној 

Азији 
-  разуме  и објашњава  да на живот и 
рад Јапанаца утичу природне силе као 

што су вулкани, земљотреси, тајфуни и 

цунами  таласи 
-објашњава зашто Јапан спада у 

најгушће насељене државе света и да је 

становништво сконцентрисано у 
речним долинама, котлинама и 

приморју 
-   одређује на географској 

карти  пложај Источне Азије  
 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 
-Ученик  у великој мери одређује  и 

света простирање, географски положај 

и границе Африке 
-  објашњава географски положај 

Африке  
- објашњава факторе који утичу на 
размештај хидрографских објеката у 

Африци  
-разликује и објашњава кретање 
становништва (природно и механичко) 

и структуре становништва Африке 
-приказује понуђене географске 
податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 
 

-   познаје и уважава различитости 

народа и култура средње Азије и значај 
очувања културне баштине 
 

 
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
 
-  објашњава значај природних 
богатстава источне   Азије за 

привредни развој појединачних држава 
-објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности Кине и Јапана 
-   да наводи  специфичности држава 

источне Азије 
 

Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално 
 
-  објашњава значај Суецког канала и 

Гибралтарског мореуза за поморски 

саобраћај 
-  објашњава зашто је откривање и 

географско истраживање Африке 

трајало вековима 
-  објашњава начине постанка облика 

рељефа, њихове одлике и простирање 
-објашњава климатске типове према 
њиховим основним одликама 

и  наводи  факторе који су утицали на 
зонални распоред климата у Африци 
-  објашњава факторе који су утицали 

на хоризонталну и вертикалну 
распрострањеност биљних и 

животињских врста на афричком 

континенту и значај биљног и 
животињског света (макија, 

полупустиња, пустиња, степа, савана, 

тропска кишна шума - прашума) 
-  објашњава утицаје појединих типова 

климе на живот и рад људи у Африци 
-  објашњава природно и механичко 
кретање становништва 

Африке,  наводи узроке и последице 
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-објашњава  и закључује  како утицај 

природних и друштвених фактора 
утичу на развој и размештај привреде и 

привредних делатности Африке 
-  издвоји географске регије Африке 
-  објашњава повезаност и односе 

регија и држава Африке 
-наводи мере за заштиту, обнову и 
унапређивање географског простора 

Африке и њених регија 
 
Сахарска Африка. 

 

 

 

 

 

 

Подсахарска Африка 

 

 

 

СЕВЕРНА  
АМЕРИКА 
 
Географски положај, границе, 

величина и регионална подела Северне 
Америке.  
Природне одлике Северне Америке. 
Становништво Северне Америке. 
Насеља Северне Америке.  
Привреда Северне Америке. 
Политичка подела. 
 

 

ЈУЖНА 
АМЕРИКА 
Географски положај, границе и 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

- препознаје положај, границе 
Сахарске  Африке на карти света, 

рељефне облике  и климатске типове, 

живи свет, реке и језера, именује 
највеће народе, најважније привредне 

делатности 
 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
- препознаје положај, границе 
Подсахарске Африке на карти света, 

рељефне облике  и климатске типове, 

живи свет, реке и језера, именује 

највеће народе, најважније привредне 

делатности 
 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

- препознаје положај, границе Северне 
Америке на карти света, рељефне 

облике  и климатске типове, живи свет, 

реке и језера, именује највеће народе, 
најважније привредне делатности 
 

 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  
- препознаје: положај, границе Јужне 

Показује делимични степен активности 
и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
- познаје и именује  на географској 
карти  Африке основне облике рељефа 

(Атлас, висоравни, средоземно 

приморје, долина Нила) 
-именује  на географској карти 

хидрографске објекте  у северном 

делу  Африке 
 -  наводи типове климе у сахарској 

Африци 
 -  познаје основне одлике 
становништва сахарске  Африке 

(густину насељености, размештај 

становништва, природни прираштај, 
образовни ниво) 
-наводи  најважнија природна 

богатства сахарске  Африке 
 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
- именује и познаје  на географској 

карти  Африке основне облике рељефа 

Подсахарске  Африке, тзв. „високе 
Африке" (Етиопско-Сомалијска 

висораван, Језерска висораван, 

Килиманџаро, Кенија, Велики 
источноафрички ров), низије и 

пустиње Гвинејска регија, Сахел, басен 

Конга,  
-  именује хидрографске објекте   
-  наводи  основне одлике 

становништва  Подсахарске регије 
(густину насељености, размештај, 

природни прираштај, образовни ниво, 

начин живота, миграције ) 
 -  наводи најважнија природна 

богатства  Подсхарске Африке  

 

Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
 - разуме и објашњава на географској 
карти Африке географски положај 

сахарске  Африке  
-објашњава  географски 
размештај  хидрографских објеката 

сахарске Африке (Нил, уади, шотови) 
-  објашњава географске појмове 
пустиња, степа, средоземна шума, 

макија и показује их  на географској 

карти сахарске Африке 
-  разликује народе (аутохтони - 

Хамити и досељени- Семити) и 

религије (ислам, хришћанство, изворне 
религије) у сахарској  Африци 
 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
- разуме и објашњава на географској 

карти Африке географски положај 
Подсахарске Африке 
-  уочава и објашњава  специфичности 

и географски 
размештај  хидрографских објеката 

(реке, језера) 
-  разликује и објашњава  типове 
климе-  објашњава зонални распоред 

типова климе (екваторска, влажна 

тропска, суптропска, полупустињска, 
пустињска, средоземна), њихове 

основне одлике и утицај на распоред 

биљног и животињског света  
објашњава географске појмове тропска 

кишна шума, савана, средоземна шума, 

листопадна шума, пашњаци,  пустиње 
и приказује их на немој карти Африке  
објашњава размештај становништва и 

насеља 
-  разликује аутохтоно становништво 

Африке (Бушмани, Хотентоти, Банту 

Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-објашњава значај природних 

богатстава Сахарске  Африке за 

привредни развој појединачних држава 
- именује државе Сахарске  Африке и 

наводи  њихове основне одлике и 

специфичности 
-  користи знања из историје и везује 

настанак египатске културе дуж 

долине Нила око 5000 година пре нове 
ере 
-  објашњава природне и друштвено- 

економске одлике  
-  познаје и уважава различитости 

народа и култура  Сахарске Африке и 

значај очувања културне баштине 
 
Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-  објашњава да је разноврсност климе 

и вегетације условљена надморском 
висином, близином мора и положајем 

регије 
-  знаводи државе Подсахарске 
Африке, њихове  одлике и 

специфичности 
-  познаје и уважава различитости 
народа и култура Африке и значај 

очувања културне баштине 
- објашњава значај природних 
богатстава  Подсахарске Африке за 

привредни развој појединачних држава 
-  истиче конгоанску провинцију 
Шаба  по значајним резервама 

минерала и руда природна богатстав 

ЈАР 
-  објашњава зашто је на   овим 

просторима колонијализам условио 
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величина Јужне Америке. 
Природне одлике Јужне Америке. 
Становништво Јужне Америке. 
Насеља Јужне Америке.  
Привреда Јужне Америке. 
Политичка подела 
 

 

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

Географски положај, границе и 

величина Аустралије и Океаније. 
Природне одлике Аустралије. 
Колонијални период и становништво 

Аустралије. 
Насеља Аустралије.  
Привреда Аустралије. 
Океанија – основна географска 
обележја. 
Политичка и регионална подела. 
 

 

Америке на карти света, рељефне 

облике  и климатске типове, живи свет, 
реке и језера, именује највеће народе, 

најважније привредне делатности 
 

 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 
- препознаје положај, границе 
Аустралије и Океаније на карти света, 

рељефне облике  и климатске типове, 

живи свет, реке и језера, именује 
највеће народе, најважније привредне 

делатности 
 

Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  зна порекло имена Америка 
- познаје и  на географској карти света 
одређује границе Северне Америке и 

именује океане који запљускују њене 

обале 
- именује и на географској карти 

Северне Америке познаје најкрупније 

облике разуђености  обале (већа 
полуострва, острва, мора, заливи, 

мореузи) 
-   именује и на географској карти 
Северне Америке уочава најкрупније 

облике рељефа (веначне и громадне 

планине, висоравни, простране низије 
-   именује и на географској карти 

Северне Америке проналази највиши 

врх,највећу висораван и низију 
-  именује пустиње у Северној 

Америци и проналази их на 

географској карти 
-  познаје на географској карти велике 

реке у Северној Америци, сливове  и 

језера 
-    наводи  најважнија  природна 

богатства Северне Америке 
-познаје основне одлике становништва 
Северне Америке 

-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 
табелом и схемом 
 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  именује и на географској карти 
познаје најкрупније облике 

разуђености обала Средње Америке 

(већа полуострва, острва, мора, 
заливи,мореузи) 
-  именује и на географској карти 

уочава најкрупније облике рељефа 

Средње Америке (веначне и вулканске 

планине, висоравни, низије) 
- показује на географској карти реке и 
језера Средње Америке 
-  наводи  људске расе живе у Средњој 

Америци и њихов просторни 
размештај 
-   наводи  основна природна богатства 

Средње Америке 

црнци, Малгашани) и досељенике 

(Португалци, Бури, Енглези, азијски 
народи), 
 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и  
-   зна поделу Америке према положају 

и одликама њених великих целина и 
према народима који су је населили 

(Северна, Средња, Јужна, 

Англоамерика, Латинска Америка) 
-  разуме и објашњава на географској 

карти света географски положај и 

простирање Северне Америке 
-  познаје на географској карти велике 

реке у Северној Америци, пловне 

системе и језера и може да објасни 
њихов значај 
-  наводи да су Индијанци , Алеути и 

Инуити аутохтоно становништво 
Северне Америке, а да је европско, 

азијско и афричко становништво 

досељено након открића и у време 
колонијалних освајања америчког 

континента 
- разуме и објашњава на географској 
карти  просторни распоред 

становништва Северне Америке и 

наведи основне демографске податке 
-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом и анализира 
 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 
-Ученик  у великој мери одређује  и  

 
- објашњава на географској карти света 

географски положај, водене и копнене 

границе Средње Америке и њено 

простирање 
-  разликује и објашњава на 

географској карти света копнену и 
острвску Средњу Америку и 

територијалну повезаност Северне, 

Средње и Јужне Америке 
- објашњава значај река и језера 

Средње Америке 
-  објашњава основне географске 

најдрастичније облике расне 

сегрегације, која је званично укинута 
 
Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-упоређује  величину територије, број 

становника и просечну густину 
насељености Северне Америке и 

других континената 
-  помоћу карте света објашњава да је 
географски положај Северне Америке 

повољнији од географског положаја 

Јужне Америке 
-  објашњава утицај појединих типова 

климе на живот и рад људи у Северној 

Америци 
-  објашњава хоризонталну и 

вертикалну распрострањеност биљних 

и животињских врста Северне 
Америке и њихов значај 
-  разуме висок степен урбанизације и 

настанак конурбација и мегалополиса 
у Северној Америци 
-  наводи природна богатства 

Северне  Америке и објашњава  њихов 
утицај за развој привреде 
- на географској карти Северне 

Америке препозна и издвоји 

регионалне целине (западна регија 

високих планина, централна низија, 

регија старих громадних планина на 
истоку и Канадски штит око 

Хадсоновог залива) 
-објашњава  зашто су САД највећа 
економска и војнополитичка сила на 

свету  
-наводи мере за заштиту, обнову и 

унапређивање  географског простора 

Северне Америке и њених регија 
повезује географска знања са знањима 

из других наставних предмета 
 самостално, у пару или у групи 

прикупља, обрађује, анализира и 

презентује географске информације  
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-наводи  пољопривредне производе по 

којима су познате државе  Средње 
Америке 

-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 
табелом и схемом 
 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  наводи порекло имена континента 

(Латинска Америка, Јужна Америка) 
-  на  карти света показује водене и 

копнене границе Јужне Америке и 

именује океане који запљускују обале 

Јужне  Америке 
-  именује и на  карти Јужне  Америке 

познаје најкрупније облике 
разуђености јужноамеричких обала 

(већа полуострва, острва, мора, 

заливи,мореузи) 
-  именује и на карти Јужне Америке 

уочава најкрупније облике рељефа 

(веначне, громадне и вулканске 
планине, висоравни, простране низије) 
-  именује и на карти показује највиши 

врх,највећу низију и пустињу Јужне 
Америке 
-  наводи  основна природна богатства 

Јужне Америке 
-познаје основне одлике становништва 

Јужне Америке 

-приказује понуђене географске 
податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 
 
Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученику довољној мери именује и  
-  зна порекло имена Аустралија 
-  именује океане који запљускују 

обале Аустралије и показује их на 

карти 
-  именује и на географској карти 

познаје најкрупније облике 
разуђености обала (већа полуострва, 

острва, мора, заливи, мореузи) 
-  именује и на географској карти 
Аустралије уочити најкрупније облике 

рељефа (громадне планине, висоравни, 

низије) 

одлике копнене и острвске регије 
-описује основне природне и 
друштвеноекономске одлике и 

специфичности Мексика 
--приказује понуђене географске 
податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом и анализира их 
 
Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и 
- објашњава и одређује на географској 
карти света географски положај и 

простирање Јужне Америке 
- објашњава значај шума и вода 

Амазоније 
- разликује и објашњава  на 

географској карти велике 
јужноамеричке реке, сливове, пловне 

системе и језера 
-  разликује  животиње које живе само 
у Јужној Америци и може да наведе 

угрожене и скоро истребљене врсте 
-  објашњава основне природне, 
демографске и привредне одлике 

Бразила и Аргентине 
-  зна да је Бразил највећи светски 
произвођач кафе, а Аргентина меса 
-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 
- разликује аутохтоно и досељено 

становништво и уочава расну 
измешаност становништва у 

Јужне  Америци 
- наводи  природна богатства Јужне 
Америке и објашњава њихов значај за 

развој привреде 
 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
-Ученик  у великој мери одређује  и 
- објашњава и  на географској карти 

света одређује географски положај 

Аустралије и њено простирање 
- разликује климатскетипове према 

њиховим основним одликама 
-   познаје биљке и животиње које живе 
само у Аустралији (ендемске врсте) и 

може да наведе угрожене и скоро 

истребљене врсте 
- зна да Аустралија има интензивну 

пољопривредну производњу, да је 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
- објашњава зашто је географски 
положај Средње Америке постао веома 

повољан након пуштања у саобраћај 

Панамског канала 
-  објашњава вертикалну зоналност 

типова климе и вегетације са облицима 

рељефа и порастом надморске  висине 
-  објашњава утицај типова климе на 

живот и активности становништва 

Средње Америке 
-  користи стечено знање из историје за 

препознавање старих цивилизација и 

култура (Толтеци, Астеци, Маје) које 
су настале и развијале се на простору 

Средње Америке 
-објашњава природно и механичко 
кретање и проблеме становништва 

Средње  Америке и наводи  узроке и 

последице 
-  објашњава значај природних 

богатстава за привредни развој  држава 
Средње Америке 
-наводи мере за заштиту, обнову и 

унапређивање  географског простора 
Средње Америке и њених регија 
-уме да повезује географска знања са 

знањима из других наставних предмета 
-уме да самостално, у пару или у групи 

прикупља, обрађује, анализира и 

презентује географске информације  
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
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-  на географској карти препознаје веће 

аустралијске реке 
-  именује највиши врх Аустралије и 

може да га пронађе на географској 

карти 
-  зна основна природна богатства 

Аустралије 
-приказује понуђене географске 
податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 
 

друга у свету по броју оваца, прва по 

извозу вуне и у самом светском врху 
по производњи пшенице, шећерне 

трске и памука 
- на географској карти познаје веће 
аустралијске реке, сува речна корита с 

повременим отицањем и језера, и може 

да објасни њихов значај 
-  разликује и објашњава острвске 

групе Океаније и зна њихове основне 

одлике 
-  објашњава природне и 

друштвеноекономске одлике и 

специфичности  Новог Зеланда 
-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом 

-  објашњава зашто је географски 

положај Јужне Америке мање повољан 
-  објашњава  утицај појединих типова 

климе на живот и рад људи Јужне 

Америке 
-  објашњава  хоризонталну и 

вертикалну распрострањеност биљних 

и животињских врста Јужне 
Америке  и њихов значај (пустиња, 

тундра, степа, савана, четинарска и 

листопадна шума, тропске кишне 
шуме - салваси) 
-  разуме зашто су Бразил и Аргентина 

две најразвијеније државе Јужне 
Америке 
-наводи мере за заштиту, обнову и 

унапређивање  географског простора 
Јужне Америке и њених регија 
- повезује географска знања са 

знањима из других наставних предмета 
- самостално, у пару или у групи 

прикупља, обрађује, анализира и 

презентује географске информације  
 
Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
-  разуме зашто је географски положај 

Аустралије мање повољан 
-  објашњава утицај појединих типова 

климе на живот и привредне 

активности људи Аустралије 
-  објашњава хоризонталну и 

вертикалну распрострањеност биљних 

и животињских врста Аустралије и 
њихов значај (пустиња, степа, савана, 

скраб, буш, тропска кишна шума) 
-  објашњава  просторни  распоред 

становништва Аустралије и Океаније, 

природно и механичко кретање 
становништва и наводи  узроке и 

последице 
-  објашњава значај природних 

богатстава Аустралије за развој њене 

привреде 
-наводи мере за заштиту, обнову и 
унапређивање  географског простора 

Аустралије и Океаније и њихових 

регија 
- повезује географска знања са 

знањима из других наставних предмета 
- самостално, у пару или у групи 
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прикупља, обрађује, анализира и 

презентује географске информације  

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

 
Основне географске одлике 

Антарктика – откриће, назив, 
географски положај, природне одлике, 

ресурси и научна истраживања. 

Основне географске одлике Арктика – 

откриће, назив, географски положај, 
величина, природне одлике, ресурси и 

савремена научна истраживања. 

 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

- препознаје положај, границе 

поларних области  на карти света, 
рељефне облике  и климатске типове, 

живи свет, реке и језера, именује 

највеће народе, најважније привредне 
делатности 
 

Показује делимични степен активности 

и ангажовања 
Ученик у довољној мери именује и  
-  зна порекло имена Арктик и 

Антарктик 
-  зна да је на Северни  пол прва стигла 

експедиција коју је предводио 

амерички истраживач Роберт Пири, 
1909. године, а на Јужни 

пол  норвешка експедиција коју је 

предводио истраживач Руал Амундсен, 
1911. године 
-  зна да Арктик није континент, а да 

средишњи део Антарктика заузима 
континент који се назива Антарктида 
-  наводи да у области Арктика, 

у  условима сталног снега и леда, живе 
Ескими,а да на Антарктику нема 

сталних насеља и да он не припада 

ниједној држави 
-наводи   да се на Северном полу не 

налази стална истраживачка станица,а 

да на Јужном полу постоје сталне 
истраживачке станице 
-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 
табелом и схемом 
 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 
-Ученик  у великој мери одређује  и  

 - објашњава зашто су Северни  и 

Јужни пол откривени тек почетком 20. 

века 
-   одређује на географској карти света 

географски положај Арктика и 

Антарктика, њихово простирање и 
границе 
-  познаје и објашњава  на 

фотографијама и филму 
карактеристичан биљни и животињски 

свет Арктика и Антарктика  
-  наводи  угрожене и скоро 
истребљене животињске врсте на 

Арктику и Антарктику и објашњава 

начин е заштите 
-приказује понуђене географске 

податке на немој карти, графиконом, 

табелом и схемом и анализира их  
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  
  на географској карти света објашњава 
да Арктик захвата највећи део 

Северног леденог океана и десет 

суседних мора, а да преостали део 
чини копно Гренланда, северни делови 

Евроазије, Северне Америке и 

сва  острва у Северном леденом океану 
-  објашњава да на Антарктиди има 

рудних богатстава (камени угаљ, руде 

црних метала, руде обојених метала) и 
да њихова експлоатација није могућа,а 

да се у леду Антарктиде налазе велике 

резерве питке воде-  разуме и 
објашњава  проблеме арктичког 

становништва 
- анализира фотографије, скице, табеле 
и дијаграме 
-наводи мере за заштиту, обнову и 

унапређивање  географског простора 
Арктика и Антарктика и њихових 

регија 
- повезује географска знања са 
знањима из других наставних предмета 
 самостално, у пару или у групи 

прикупља, обрађује, анализира и 
презентује географске информације  

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА РАЗРЕД: СЕДМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:  

Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим 

ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у 
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свакодневном 

животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих образовних стандарда. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕН

И ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1. СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 
Сила као узрок 

промене брзине 

тела. Појам 

убрзања. 

Успостављање везе 

између силе, масе 

тела и убрзања. 

Други 

Њутнов закон. 

Динамичко мерење 

силе. 

Међусобно 

деловање два тела – 

силе акције и 

реакције. Трећи 

Њутнов закон. 

Примери 

Равномерно 

променљиво 

праволинијско 

кретање. 

Интензитет, 

правац и смер 

брзине и убрзања. 

Тренутна и средња 

брзина тела. 

Зависност брзине и 

пута од времена при 

равномерно 

променљи- 

вом праволинијском 

Разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине; 

Препознаје врсту 

кретања према облику 

путање. Пример: 

кретање аутомобила по 

правом путу, кретање 

листа кога носи ветар. 

Препознаје равномерно 

кретање на примерима. 

Уме да израчуна средњу 

брзину, пређени пут или 

протекло време ако су 

му познате друге две 

величине и користи 

образац v=s/t. 

Препознаје јединице за 

брзину. 

Ученик уме да 

препозна убрзано 

кретање, препознаје да 

тело које се креће 

убрзано (успорено) у 

истим временским 

интервалима прелази 

различите путеве, 

препознаје убрзано и 

успрено кретање кроз 

промену брзине. 

Зна шта је механичко 

кретање и величине 

које га описују, зна да 

је убрзаање промена 

брзине у јединици 

времена и разликује 

брзину од убрзања. 

Разуме и примењује 

директну и обрнуту 

пропорционалност  и 

схвата да је убрзање 

сразмерно сили а 

обрнуто сразмерно 

маси. 

Ученик уме да примени 

односе између физичких 

величина које описују 

равномерно променљиво 

праволинијско кретање, 

зна да користи везу између 

брзине и убрзања као и 

пређеног пута, брзине и 

убрзања код равномерно 

убрзаног кретања. Пример: 

Зна да израчуна пређени 

пут брзину и убрзање код 

равномерно убрзаног 

кретања. 

Донеси закључак на 

основу резултата мерења 

(провера другог Њутновог 

закона). 

Самостално изводи огледе, 

поставља  питања и даје 

одговоре 

Доноси закључке 

 

Програмски садржаји 

седмог разреда 

доследно су приказани 

у форми која 

задовољава основне 

методске захтеве 

наставе физике: 

– Поступност (од 

једноставног ка 

сложеном) при 

упознава- 

њу нових појмова и 

формулисању закона. 

– Очигледност при 

излагању наставних 

садржаја (уз сваку 

тематску целину 

наведено је више 

демонстрационих 

огледа, а у 

недостатку наставних 

средстава могуће је 

користити и видео си- 

мулације). 

– Повезаност 

наставних садржаја са 

појавама у свакоднев- 

ном животу. 

Програмски садржаји 

на основу исхода се 

могу реализовати: 

1. излагањем садржаја 

теме уз одговарајуће 

демонстрационе 

огледе; 

2. решавањем 

У настави 

оријентисаној на 

достизање исхода 

вреднују се 

oстварени ниво 

постигнућа и 

напредовање 

током процеса 

учења. 

Да би вредновање 

било објективно, 

потребно је да 

буде усклађено 

са принципима 

оцењивања 

(Правилник о 

оцењивању у 

основној 

школи из 2013. 

године). 

Наставник је 

дужан да 

континуирано 

прати рад сваког 

ученика кроз 

непрекидно 

проверавање 
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кретању. 

Графичко 

представљање 

зависности брзине 

тела од времена код 

равномерно 

променљивог 

праволинијског 

кретања. 

Демонстрациони 

огледи: 

– Илустровање 

инерције тела 

помоћу папира и 

тега. 

– Кретање куглице 

низ Галилејев жљеб. 

– Кретање тела под 

дејством сталне 

силе. 

– Мерење силе 

динамометром. 

– Илустровање 

закона акције и 

реакције помоћу 

динамометара и 

колица, колица са 

опругом и других 

огледа (реактивно 

кретање 

балона и пластичне 

боце). 

Лабораторијске 

вежбе 
1. Одређивање 

сталног убрзања 

при кретању 

куглице низ жљеб. 

2. Провера Другог 

Њутновог закона 

помоћу покретног 

телa (ко- 

лица) или помоћу 

Уме да препозна 

векторске величине 

силу, брзину и 

убрзање (зна да је за 

њихово одређивање 

потребно познавати 

правац и смер). 

Уме да користи 

табеларни и графички 

приказ зависности 

физичких величина 

(пређеног пута, брзине 

и убрзања од времена). 

Уме да врши 

једноставна 

уопштавања и 

системстизацију 

резултата (закључи и 

уочи зависност 

убрзања од силе и 

масе). 

Уме да реализује 

експеримент по 

упутству. 

 

квалитативних и 

квантитативних 

проблема као 

и проблем – ситуација; 

3. лабораторијским 

вежбама; 

4. домаћим задацима; 

5. коришћењем других 

начина рада који 

доприносе бољем ра- 

зумевању садржајa 

теме (пројекти, 

допунска настава, 

додатни рад...); 

6. систематским 

праћењем рада сваког 

ученика. 

Да би се циљеви и 

задаци наставе физике 

остварили у цели- 

ни, неопходно је да 

ученици активно 

учествују у свим 

облицима 

наставног процеса. 

Имајући у виду да 

сваки од наведених 

облика 

наставе има своје 

специфичности у 

процесу остваривања, 

то су и 

методска упутства 

прилагођена овим 

специфичностима. 

Методска упутства за 

предавања 

Како уз сваку тематску 

целину иду 

демонстрациони 

огледи, 

ученици ће спонтано 

пратити ток 

посматране појаве, а на 

настав- 

нику је да наведе 

ученика да својим 

његових 

усвојених знања, 

стечених на 

основу свих 

облика наставе: 

демонстрационих 

огледа, 

предавања, 

решавања 

квантитативних и 

квалитативних 

задатака, 

лабораторијских 

вежби, и 

пројеката... 

У сваком разреду 

треба 

континуирано 

проверавати и 

вредновати 

компетенције 

(знања, вештине и 

ставове) ученика 

помоћу усменог 

испитивања, 

кратких писмених 

провера, тестова 

на крају већих 

целина, 

контролних 

вежби и провером 

експериментални

х вештина. На- 

ставник физике 

треба да омогући 
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Атвудове машине. речима, на основу 

сопственог 

расуђивања, опише 

појаву коју посматра. 

После тога наставник, 

користећи прецизни 

језик физике, 

дефинише нове 

појмове (вели- 

чине) и речима 

формулише законе. 

Када се прође кроз све 

етапе у 

излагању садржаја 

теме (оглед, учеников 

опис појаве, 

дефинисање 

појмова и 

формулисање закона), 

прелази се, ако је 

могуће, на пре- 

зентовање закона у 

математичкој форми. 

Методска упутства за 

решавање рачунских 

задатака 

При решавању већине 

квантитативних 

(рачунских) задатака 

из физике, у задатку 

прво треба на прави 

начин сагледати 

физичке 

садржаје, па тек после 

тога прећи на 

математичко 

формулисање и 

израчунавање. Наиме, 

решавање задатака 

одвија се кроз три ета- 

пе: физичка анализа 

задатка, математичко 

израчунавање и диску- 

сија резултата. У првој 

етапи уочавају се 

физичке појаве на које 

се односи задатак, а 

ученицима да 

искажу сопствена 

размишљања о 

неким физичким 

појавама и да то 

адекватно 

вреднује. 

На почетку 

школске године 

потребно је 

спровести 

иницијални тест. 

Овај тест је 

инструмент 

провере 

предзнања 

ученика. На крају 

школске године, 

такође, треба 

спровести часове 

систематизације 

градива и 

проверити ниво 

постигнућа 

ученика и степен 

остварености 

образовних 

исхода. 

2. КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ ТРЕЊА 
Убрзање при 

кретању тела под 

дејством силе теже. 

Галилејев 

оглед. 

Слободно падање 

тела, бестежинско 

стање. Хитац 

навише и хи- 

тац наниже. 

Силе трења и силе 

отпора средине 

(трење мировања, 

клизања и 

котрљања). Утицај 

ових сила на 

кретање тела. 

Демонстрациони 

огледи: 

– Слободно падање 

тела различитих 

облика и маса 

(Њутнова цев, 

слободан пад 

везаних новчића…). 

– Падање тела у 

разним срединама. 

– Бестежинско 

стање тела (огледи 

са динамометром, с 

два тега 

и папиром између 

њих, са пластичном 

чашом која има 

отвор на 

дну и напуњена је 

Препознаје 

гравитациону силу и 

силу трења које делују 

на тела која мирију или 

се крећу равномерно, зна 

да је гравитациона сила 

узрок падања тела а сила 

трења зауставља тело јер 

се  супроставља кретању 

тела. 

Препознаје врсту 

кретања према облику 

путање (вертикални 

хитац). 

Поседује основне 

способности за рад у 

лабораторији (при 

израду лабораторијских 

вежби које се односе на 

ову тему). 

Придржава се правила 

понашања у 

лабораторији. 

 

Зна основне особине 

гравитационе силе, зна 

да је увек привлачна и 

да зависи од масе тела 

и зна да је то сила 

теже. 

Разуме и примењује 

директну и обрнуту 

пропорционалност. 

Пример:Како сила 

трења зависи од 

тежине тела. 

Уме да врши 

једноставна 

уопштавања и 

систематизацију 

резултата (изводи 

закључак од чега 

зависи сила трења као 

и врсте трења). 

Примењује однос 

физичких величина које 

описују слободни пад и 

вертикални хитац (уме да 

израчуна пређени пут и 

брзину код наведеног 

кретања). 

Донеси закључак на 

основу резултата мерења 

(мерење гравитационог 

убрзања при слободном па 

дању и коефицијента 

трења клизања. 

Самостално изводи огледе, 

поставља  питања и даје 

одговоре, 

доноси закључке. 
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водом). 

– Трење на столу, 

косој подлози и сл. 

– Мерење силе 

трења помоћу 

динамометра. 

Лабораторијске 

вежбе 
1. Одређивање 

убрзања тела које 

слободно пада. 

2. Одређивање 

коефицијента трења 

клизања. 

затим се набрајају и 

речима исказују закони 

по којима се појаве 

одвијају. У другој 

етапи се, на основу 

мате- 

матичке форме зaкона, 

израчунава вредност 

тражене величине. У 

трећој етапи тражи се 

физичко тумачење 

добијеног резултата. У 

циљу развијања 

природно-научне 

писмености наставник 

треба да 

инстистира на 

систематском 

коришћењу јединица 

мере физичких 

величина SI 

(међународни систем 

јединица). 

Методска упутства за 

извођење 

лабораторијских 

вежби 

Лабораторијске вежбе 

чине саставни део 

редовне наставе и 

организују се на 

следећи начин: 

ученици сваког 

одељења деле се 

у две групе, тако да 

свака група има свој 

термин за 

лабoраторијску 

вежбу. Опрема за 

лабораторијске вежбе 

умножена је у више 

ком- 

плета, тако да на једној 

вежби (радном месту) 

може да ради три 

до четири ученика. Час 

експерименталних 

3. 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 
Деловање две 

силе на тело, 

појам 

резултујуће силе 

кроз различи- 

те примере 

слагања сила. 

Разлагање сила. 

Појам и врсте 

равнотеже тела. 

Полуга, момент 

силе. Равнотежа 

полуге и њена 

применa. 

Сила потиска у 

течности и гасу. 

Архимедов 

закон и његовa 

при- 

менa. Пливање и 

тоњење тела. 

Препознаје врсту 

кретања према облику 

путање. Пример: 

кретања детета на 

клацкалици, кретање 

точка на колицима). 

Придржава се правила 

понашања у 

лабораторији (при 

изради лабораториј 

вежбе). 

 

Ученик уме да 

препозна силу потиска 

у случају пливања 

тела, препознаје 

правац и смер 

деловања силе као и 

равнотежу тела. 

Зна основне особине 

силе потиска, зна да се 

јавља кад се чврсто 

тело урони у течност и 

зна одреди правац и 

смер силе потиска. 

Уме да препозна када 

је полуга у стању 

равнотеже, уме да 

примени услов 

равнотеже.Пример:Ак

о се клацкају отац и 

син ученик зна да међу 

понуђеним одговорима 

препозна растојање од 

Ученик разуме и 

приумењује услове 

равнотеже полуге, зна да је 

услов за равнотежу полуге 

једнакост момената силе у 

односу на тачку ослонца, 

зна  која сила даје највећи 

односно најмањи момент 

силе у односу на тачку 

ослонца, зна да  израчуна 

интензитет момената сила 

које се јављају код полуге 

у случају деловања сила 

које су  нормалне 

крак.    Пример:Клацкалиц

а и кантар. 

Зна какав је однос сила 

које делује на тело које 

мирује или се креће 

равномерно односно зна 

кад је тело у стању 

статичке и динамичке 
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Демонстрацион

и огледи: 

– Врсте 

равнотеже 

помоћу лењира 

или штапа. 

– Равнотежа 

полуге. 

– Услови 

пливања тела 

(тегови и 

стаклена посуда 

на води, Кар- 

тезијански 

гњурац, суво 

грожђе у 

минералној 

води, свеже јаје 

у 

води и воденом 

раствору соли, 

мандарина са 

кором и без коре 

у 

води, пливање 

коцке леда на 

води…). 

Лабораторијске 

вежбе 
1. Одређивање 

густине чврстог 

тела применом 

Архимедовог за- 

кона. 

тачке ослонца ако је 

дат однос њихових 

маса. 

Разуме како односи 

сила утичу на врсту 

кретања, да у случају 

деловања колинеарних 

сила њихова 

резултанта одређује 

врсту кретања 

(убрзано, успорено, 

стање мировања или 

равномерно 

праволинијско 

кретање). 

Разуме и примењује 

појам густине и на 

основу података 

густине средине и тела 

закључује да ли тело 

плива лебди или тоне. 

Уме да реализује 

експеримент по 

упутству (одређивање 

густине чврстог тела 

применом 

Архимедовог закона). 

 

равнотеже. 

Ученик самостално изводи 

огледе, поставља  питања и 

даје одговоре, 

доноси закључке. 

 

вежби састоји се из: 

уводног дела, мерења и 

записивања података 

добијених мерењи- 

ма, анализе и дискусије 

добијених резултата, 

извођења закључака. 

У уводном делу часа 

наставник: 

– обнавља делове 

градива који су 

обрађени на часовима 

пре- 

давања, а односе се на 

дату вежбу 

(дефиниција величине 

која се 

одређује и метод који 

се користи да би се 

величина одредила), 

– обраћа пажњу на 

чињеницу да свако 

мерење прати одгова- 

рајућа грешка и указује 

на њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с 

мерним инструментима 

и обучава их да 

пажљиво рукују 

лабораторијским 

инвентаром, 

– указује ученицима на 

мере предострожности, 

којих се мо- 

рају придржавати ради 

сопствене сигурности. 

Док ученици врше 

мерења, наставник 

активно прати њихов 

рад, дискретно их 

надгледа и, кад 

затреба, објашњава им 

и помаже. 

При уношењу 

резултата мерења у 

ђачку свеску, процену 

грешке 

треба вршити само за 

4. МЕХАНИЧКИ 

РАД И 
Поседује основне 

способности за рад у 

Уме да користи 

важније изведене 

Разуме да се укупна 

механичка енергија тела 
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ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 
Механички рад. Рад 

силе. Рад силе теже 

и силе трења. 

Квалитативно 

увођење појма 

механичке енергије 

тела. Кинетич- 

ка енергија тела. 

Потенцијална 

енергија. 

Гравитациона 

потенци- 

јална енергија тела. 

Веза између 

промене механичке 

енергије тела и 

извршеног рада. 

Закон о одржању 

механичке енергије. 

Снага. Коефицијент 

корисног дејства. 

Демонстрациони 

огледи: 

– Илустровање рада 

утрошеног на 

савладавање силе 

трења при 

клизању тела по 

различитим 

подлогама, уз 

коришћење динамо- 

метра. 

– Коришћење 

потенцијалне 

енергије воде или 

енергије надуваног 

балона за вршење 

механичког рада. 

– Примери 

механичке енергије 

тела. Закон о 

лабораторији (при 

израду лабораторијских 

вежби које се односе на 

ову тему). 

Придржава се правила 

понашања у 

лабораторији (при 

изради лабораторијске 

вежбе). 

 

јединице Si система и 

зна њихове ознаке (за 

силу, рад енергију и 

снагу). 

Уме да користи 

префиксе и претвара 

бројне вредности 

физичких величина из 

једне јединице у другу 

(користи префиксе 

мили кило и мега и 

уме да претвара 

јединице). 

Зна да кинетичка и 

потенцијална енергија 

зависе од брзине 

односно од висине на 

којој се тело налази (не 

мора да зна да је 

кинетичка енергија 

сразмерна квадрату 

брзине тела). 

Препознаје појмове 

рада и снаге (зна да је 

механички рад једнак 

производу силе и пута 

и препознаје да је 

снага једнака 

извршеном раду у 

јединици времена). 

Разуме и примењује 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

при слободном паду 

одржава (разуме да при 

слободном паду, 

вертикалном хицу навише 

и наниже  кинетичка 

енергија прелази у 

потенцијалну и обрнуто 

тако да њихов збир остаје 

сталан). 

Донеси закључак на 

основу резултата мерења. 

Самостално изводи огледе, 

поставља  питања и даје 

одговоре, 

доноси закључке 

директно мерене 

величине, а не и за 

величи- 

не које се посредно 

одређују. Процену 

грешке посредно 

одређене 

величине наставник 

може да изводи у 

оквиру додатне 

наставе. 

Методска упутства за 

друге облике рада 

При одабиру домаћих 

задатака наставник 

треба да води ра- 

чуна о нивоу 

сложености задатака, 

али и о њиховој 

мотивационој 

функцији. С обзиром 

на то да кроз израду 

домаћег задатка учени- 

ци проверавају степен 

разумевања усвојеног 

садржаја, коректност 

урађеног задатог 

домаћег задатка треба 

да буде проверена на 

на- 

редном часу. 

Пројектна настава, као 

један од облика рада, 

обухвата при- 

прему, израду пројекта, 

презентацију и 

дискусију. Пројекат 

изводе 

ученици по групама уз 

асистенцију 

наставника. Овакав 

начин рада 

подразумева активно 

учешће сваког ученика 

у групи у оквиру при- 

купљања података, 

извођење 
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одржању механичке 

енергије (Галилејев 

жљеб; математичко 

клатно; тег са 

опругом) 

Лабораторијске 

вежбе 
1. Одређивање рада 

силе под чијим 

дејством сe тело 

креће по ра- 

зличитим 

подлогама. 

2. Провера закона 

одржања механичке 

енергије помоћу 

колица. 

(рад срмеран сили и 

пређеном путу ,снага 

сразмерна раду а 

обрнуто сразмерна 

времену). 

Уме да реализује 

експеримент по 

упутству. 

 

експеримената, 

мерења, обраде ре- 

зултата, припрема 

презентације и 

презентовање. Резултат 

оваквог 

начина рада је активно 

стицање знања о 

физичким појавама 

кроз 

истраживање. 

У оквиру израде 

пројеката могуће је 

обухватити неке од 

сле- 

дећих тема: 

– Улога физике у 

заштити човекове 

околине. 

– Енергетска 

ефикасност. 

– Климатске промене. 

– Својства воде – 

физичка, хемијска, 

значај воде за живи 

свет. 

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да 

континуирано прати 

рад сваког учени- 

ка кроз проверу 

његових усвојених 

знања, стечених путем 

органи- 

зовања различитих 

облика наставе. Такође 

је у обавези да уредно 

води евиденцију о раду 

и напредовању сваког 

ученика. Оцењива- 

ње ученика само на 

основу резултата које 

је он постигао при ре- 

ализацији само једног 

облика наставе није 

добро. Неопходно је 

да наставник од 

ученика не тражи само 

5. ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
Честични састав 

супстанције: 

молекули и њихово 

хаотично кре- 

тање. 

Топлотно ширење 

тела. Појам и 

мерење 

температуре. 

Унутрашња 

енергија и 

температура. 

Количина топлоте. 

Специфични 

топлотни капацитет. 

Топлотна 

равнотежа. 

Агрегатна стања 

супстанције. 

Демонстрациони 

огледи: 

– Дифузија и 

Брауново кретање. 

Зна да агрегатно стање 

тела зависи од његове 

температуре, ако му је 

позната температура 

тела и температуре 

топљења и кључања, зна 

да одреди у ком се 

агрегатном стању налази 

тело, зна температуру 

мржњења и кључања 

воде под нормалним 

условима. 

 

Препознаје да се 

механичким радом може 

мењати температура 

тела, препознаје да 

трење може да доведе до 

промене 

температуре(тестерисањ

Ученик зна да 

унутрашња енергија 

зависи од температуре 

тела то јест да 

порастом унутрашње 

енергије расте и 

температура. 

 

Зна да запремина тела 

зависи од температуре, 

зна да се чврста тела 

при загревању шире а 

при хлађењу скупљају. 

 

Разуме и примењује 

директну и обрнуту 

пропорционалност (да 

је количина топлоте 

сразмерна маси и 

Ученик уме да препозна 

карактеристичне процесе и 

термине који описују 

промене агрегатних стања, 

зна основне особине 

агрегатних стања 

(чврсто,течно и гасовито), 

зна шта су топљење, 

очвршћавање, испаравање 

и кондензација). 

 

Донеси закључак на 

основу резултата мерења. 

 

Самостално изводи огледе, 

поставља  питања и даје 

одговоре, 

доноси закључке. 
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– Ширење чврстих 

тела, течности и 

гасова (надувани 

балон на 

стакленој посуди – 

флаши и две посуде 

са хладном и 

топлом во- 

дом, Гравесандов 

прстен, издужење 

жице, капилара...). 

Лабораторијске 

вежбе 
1. Мерење 

температуре 

мешавине топле и 

хладне воде после 

ус- 

постављања 

топлотне 

равнотеже. 

е дрвета). 

 

Придржава се правила 

понашања у 

лабораторији (при 

изради лабораторијске 

вежбе). 

промени температуре). 

 

Уме да реализује 

експеримент по 

упутству 

 формално знање већ да 

га 

подстиче на 

размишљање и логичко 

закључивање. Ученик 

се кроз 

усмене одговоре 

навикава да користи 

прецизну 

терминологију и 

развија способност да 

своје мисли јасно 

формулише. 

Будући да је програм, 

како по садржају, тако 

и по обиму, при- 

лагођен 

психофизичким 

могућностима ученика 

седмог разреда, 

сталним обнављањем 

најважнијих делова из 

целокупног градива 

постиже се да стечено 

знање буде трајније и 

да ученик боље уоча- 

ва повезаност разних 

области физике. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 
 

Ученик зна шта је механичко 

кретање и које га физичке 

величине описују 
 

Ученик уме да препозна 

еластичну силу, силу потиска и 

особине инерције 

Ученик разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

Ученик  уме да примени 

односе између физичких 

величина које описују 

равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ 

ТРЕЊА 
 

Ученик уме да се придржава 

основних правила понашања у 

лабораторији 

 Ученик зна основне особине 

гравитационе и еластичне силе, 

и силе потиска 

 

Ученик  разуме како односи 

сила утичу на врсту кретања 

Ученик разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

мерења 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА Ученик уме да се придржава 

основних правила понашања у 

Ученик уме да препозна када је 

полуга у стању равнотеже 

Ученик разуме и примењује 

основне математичке 

уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
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 лабораторији  

 
формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

мерења 

4. МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

Ученик уме да препозна да се 

механичким радом може 

мењати температура тела 

 

 

 Ученик. зна да кинетичка и 

потенцијална енергија зависе 

од брзине, односно висине на 

којој се тело налази 

 
 

Ученик. уме да препозна 

појаве код којих се електрична 

енергија троши на механички 

рад 

 Ученик уме да препозна 

појмове рада и снаге 

уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

мерења 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 
 

Ученик. зна да агрегатно стање 

тела зависи од његове 

температуре 
 

Ученик уме да препозна да се 

механичким радом може 

мењати температура тела 

 Ученик зна да унутрашња 

енергија зависи од температуре 

 
 

уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

мерења 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика РАЗРЕД: Седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 

писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за 

даљи развој математичких појмова. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА, 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ и 

анализа резултата иницијалног 

теста 

( 3 часа) 

 

Ученик ће бити у стању да: 

- покаже ниво знања и 

савладаности програмских 

садржаја из шестог разреда и 

ниво оспособљености за 

самостално решавање задатака и 

за самоконтролу; 

- разуме где је грешио у раду и 

зна начин да те грешке исправи. 

 

У остваривању програмских 

садржаја реализовати један час 

обнављања градива седмог 

разреда, један час реализовати 

иницијални тест и један час 

извршити анализу резултата. 

Направити план за обнављање 

области из којих су ученици 

показали најслабије резултате. 

Иницијално тестирање ради 

процене способности за 

несметано праћење наставе у 

седмом разреду. Ученици 

анализирају, упоређују, 

разликују, критички суде, износе 

лични став и оспособљавају се 

да процењују и самопроцењују. 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ  
(21; 9 + 12)  

 

Квадрат рационалног броја. 

Ученик ће бити у стању да: 

- израчуна квадрат 

рационалног броја и 

квадратни корен 

У остваривању програмских 

садржаја полази се од увођења 

појма квадрата рационалног 

Свакодневно праћење ученика 

од почетка до краја часа кроз 

дијалог вођен између ученика и 

наставника, као и између 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2771&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2771&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2770&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2770&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2770&courseid=7
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?id=2770&courseid=7
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Решавање једначине х2=a, a≥0. 

Постојање ирационалних 

бројева, на пример решења 

једначине х2=2. 

Реални бројеви и бројевна права. 

Квадратни корен, једнакост 

. Децимални запис 

реалног броја, приближна 

вредност реалног броја, 

апсолутна грешка. Основна 

својства операција са реалним 

бројевима. Функција директне 

пропорционалности у=kх, 

\{0}. Продужена пропорција. 

 

ненегативног 

рационалног      броја; 

- реши једначину 

, за свако ненегативно а; 

- повезује квадратни корен и 

апсолутну вредност 

рационалног броја; 

- одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

- на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног  израза 

са реалним бројевима; 

- одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 

апсолутну грешку; 

- нацрта график функције 

; 

  - примени продужену 

пропорцију у реалним 

ситуацијама; 

броја  и илустрације 

површином квадрата чија је 

страница управо . При 

израчунавању квадрата бројева 

користити оба записа. 

Код решавања једначине х2=a, 

извести закључак да она може 

имати једно, два или ниједно 

решење. Чињеницом да 

неке  једначине облика х2=a 

немају решења у скупу Q 

мотивисати увођење 

ирационалних бројева и скупа R. 

За све реалне бројеве увести 

појам приближне вредности и 

апсолутне грешке. На 

конкретним примерима увести 

правила заокругљивања. 

Посебну пажњу обратити на 

тумачење једнакости . . 

На конкретним примерима 

увести функцију директне 

пропорционалности и продужену 

пропорцију. 

ученика и ученика   

Петоминутне провере на крају 

часа одрађене путем усмених 

одговора или кратких писмених 

одговора  

 Целочасовна провера знања 

путем контролне вежбе  

Праћење израде домаћих 

задатака 

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања 

приликом рада у групи. 

Наставник ће континуирано и на 

примерен начин указивати 

ученику на ниво његовог 

постигнућа тако што ће повратна 

информација бити прилагођена, 

довољно јасна и подстицајна.  

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 
(19; 8 + 11) 

Питагорина теорема, директна и 

обратна. Важније примене 

Питагорине теореме.  

Конструкције тачака на бројној 

правој које одговарају бројевима 

Ученик ће бити у стању да: 

- препознаје правоугли троугао 

и уочава његове елементе; 

  - примени Питагорину теорему 

у рачунским задацима код 

свих изучаваних 

геомертијских фигура у којима 

се може уочити правоугли 

У остваривању програмских 

садржаја полази се од значаја 

Питагорине теоремеза даље 

математичко образовање и 

историјских података на 

примеру египатског троугла у 

укупном напретку цивилизације. 

Инсистирати на различитим 

Свакодневно праћење ученика 

од почетка до краја часа кроз 

дијалог вођен између ученика и 

наставника, као и између 

ученика и ученика. 

Петоминутне провере на крају 

часа одрађене путем усмених 

одговора или кратких писмених 



 

641 | с т р а н а  

 

итд. 

Растојање између две тачке у 

координатном систему. 

 

троугао; 

- конструктивно 

одреди тачке бројевне 

праве које 

одговарају   ирациона

лним  бројевима; 

  - уочава правоугле троуглове и 

решава практичне задатке 

применом 

Питагорине      теореме. 

 

ознакама катета и хипотенузе. 

Формулисати обрат Питагорине 

теореме и применити га у 

задацима. Посебну пажњу 

усмерити на конструкцију дужи 

чији је мерни број ирационалан 

број и примену на квадрат, 

правоугаоник, једнакокраки и 

једнакостраниочни троугао, 

ромб и правоугли и једнакокраки 

трапез, правоугли троугао са 

углом од 30о и растојању двеју 

тачака у координатном систему.  

одговора. Праћење реализације 

домаћих задатака. Праћење 

ученика при решавању задатака 

по нивоима знања. Праћење 

ученика приликом рада у групи 

Целочасовна провера знања 

путем контролне вежбе. 

Повратна информација ће бити 

благовремена прилагођена, 

довољно јасна и подстицајна.  

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ – I ДЕО 
(23; 10 + 13) 

 

Степен чији је изложилац 

природан број. Операције са 

степенима., степен производа 

количника и степена. Степен 

декадне јединице чији је 

изложилац цео број. Алгебарски 

изрази. Полиноми и операције 

(мономи, сређени облик, 

трансформације збира и разлике 

полинома у сређени облик 

полинома). 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

- препознаје степен, разликује 

изложилац и основу степена; 

- изводи рачунске операције са 

степенима; 

- степенује једноставне изразе; 

- записује веома мале бројеве; 

  - израчунава изразе са 

  променљивим величинама; 

- препознаје полином и одређује 

врсту полинома; 

- изводи рачунске операције 

сабирања и одузимања 

полинома. 

У првом делу се уводи појам 

степена и изводе се основна 

својства операције степена, 

уводи се степен са изложиоцем 

који је нула или негативан цео 

број када је основа декадна 

јединица. У другом делу се 

најпре уводи појам полинома, 

дефинишу се операције 

сабирања и одузимања 

полинома. 

Праћење рада и напредовања се 

обавља континуирано и 

систематски. При томе се 

користе разноврсне методе и 

облици, односно технике као 

што су: разне форме усменог 

испитивања, домаћи задаци, 

петоминутна проверавања, 

контролна вежба, праћење рада и 

понашања на часу, уредности 

радова, праћење рада у 

допунском и додатном раду, 

интересовање ученика, услова у 

којима ученик ради. Прате се и 

резултати самовредновања. 

Ученику се  континуирано и на 

примерен начин указује на ниво 

његовог постигнућа тако што му 

се даје прилагођена, довољно 

јасна и подстицајна повратна 

информација. 

Ученику се пружа помоћ у 

превазилажењу потешкоћа у 



 

642 | с т р а н а  

 

савладавању садржаја. 

МНОГОУГАО 
(21; 9 + 12) 

 

Појам многоугла. Врсте 

многоуглова.  Збир углова 

многоугла. Број дијагонала 

многоугла. Правилни 

многоуглови (појам, својства, 

конструкције). Обим и површина 

многоугла. Тежишна дуж 

троугла. Ортоцентар и тежиште 

троугла. Сложеније примене 

ставова подударности. 

Ученик ће бити у стању да: 

 уочава основне елементе 

многоугла,темена, углове, 

странице, дијагонале; 

 примени својства страница, 

углова и дијагонала 

многоугла; 

- израчуна површину многоугла 

користећи обрасце или 

разложиву једнакост; 

- конструише ортоцентар и 

тежиште троугла; 

- примени ставове подударности 

при доказивању једноставнијих 

тврђења и у   конструктивним 

задацима. 

У овој области треба обрадити 

конвексне многоуглове уз претходно 

наглашавање разлике између 

конвексних и неконвексних.Ученике 

наводити да уоче зависност броја 

дијагонала и збира унутрашњих углова 

од броја темена. Посебно истаћи осну 

симетрију правилних многоуглова и 

описану и уписану кружницу око 

правилних многоуглова. Код правилног 

шестоугла извести формуле за 

успостављање везе између дужине 

странице, дуже дијагонале, краће 

дијагонале, полупречника описане и 

уписане кружнице, обима и површине 

шестоугла. 

Истаћи примену ставова подударности 

троуглова  и постепено развијати 

вештину доказивања. Увести појмове 

ортоцентар, тежишна дуж и тежиште 

троугла уз навођење њихових особина. 

Посебно треба обрадити конструкцију 

троуглова, четвороуглова и правилних 

многоуглова са 6, 8 и 12 страница ако 

су дати висина и полупречници 

уписаних и описаних кружница и 

ставове подударности проширити на 

конструктивне задатке. Кроз разне 

примере и задатке илустровати 

израчунавање обима и површине 

многоуглова уз практичну примену 

првенствено код правилног шестоугла. 

Прикупљање информација из 

различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови) помаже 

наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен 

остварености исхода. Свака 

активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно 

је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују 

сопствени напредак у учењу. 

 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ – II ДЕО 
(25; 10 + 15) 

 

Трансформације производа 

полинома у сређени облик 

полинома. Квадрат бинома и 

разлика квадрата.  Растављање 

Ученик ће бити у стању да: 

 користи правила за 

множење полинома и 

њихову примену; 

 изводи операције са 

полиномима (сабирање, 

одузимање и множење); 

 квадрира збир и разлику два 

У другом делу се дефинише 

операција множења полинома. 

Користи се дистрибутивни закон 

и формула за квадрат бинома. На 

погодним примерима растављати 

полиноме на чиниоце у циљу 

решавања једначина. 

Приказати  примере решавања 

Прикупљање информација из 

различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови) помаже 

наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и 
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полинома на чиниоце 

коришћењем дистрибутивног 

закона, формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата. 

Примена. 

 

неслична монома; 

 користи формулу за разлику 

квадрата; 

- записује поједине биноме у 

облику производа полинома; 

- растави трином користећи 

формулу за квадрат бинома; 

  - реши посебне врсте једначина. 

геометријских проблема за које 

је потребно познавање операција 

са полиномима. 

напредовање) ученика и степен 

остварености исхода. Свака 

активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно 

је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују 

сопствени напредак у учењу. 

КРУГ 
(18; 7 + 11) 

 

Централни и периферијски угао 

у кругу. Обим круга, број π. 

Дужина кружног лука. 

Површина круга, кружног исечка 

и кружног прстена. Ротација. 

Ученик ће бити у стању да: 

 препознаје елементе круга и 

кружнице, центар, 

полупречник, тетиву, 

пречник; 

- повезује централни и 

периферијски угао у кругу; 

 израчунава формулом 

дужину кружнице и дужину 

кружног лука; 

 израчуна површину круга и 

његових делова; 

 разликује кружни исечак и 

кружни прстен; 

 разликује позитиван и 

негативан смер ротације; 

 - преслика дати геометријски 

објекат ротацијом око тачке у 

равни. 

Обновити дефиниције кружнице и 

круга, тангенте и тетиве и размотрити 

положаје праве и круга односно два 

круга. Применом Питагорине теореме 

повезати полупречник, тетиву и 

централно растојање тетиве. Увести 

појам централног и периферијског угла, 

доказати и уочити тврђења о њиховом 

међусобном положају. 

Експериментално утврдити однос 

обима и пречника круга , увести 

ирационални број π. Извести формуле 

за дужину кружног лука, површину 

кружног исечка и кружног прстена. 

Понекад користити и приближну 

вредност броја π. Код ротације се 

ограничити на ротацију једноставнијих 

фигура око дате тачке за дати угао. 

Разграничити ученицима позитивни и 

негативни смер ротацијеу неколико 

примера у координатном систему. 

Важно је разумети да ротација чува 

величину фигуре. 

Прикупљање информација из 

различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови) помаже 

наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен 

остварености исхода. Свака 

активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно 

је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују 

сопствени напредак у учењу. 

 

ОБРАДА ПОДАТАКА - 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  
(6 часова) 

 

Средња вредност,медијана и 

мод. 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 изабере пројектни задатак; 

- одреди анкетна питања; 

- припреми анкетни листић; 

- обави анкетирање ради 

истраживања; 

 обрађује податке добијене 

анкетирањем; 

Ова тема се реализује као пројектни 

задатак. Ученици овладавају појмовима 

средња вредност, медијана и мод и 

истовремено се уверавају у 

применљивост у свакодневном животу. 

Пројектни задатак се реализује на 

конкретном примеру и то кроз 

прикупљање, обраду и анализу 

података добијених анкетом. Теме ће 

бити одабране из животног окружења 

Свака активност је добра 

прилика за процену напредовања 

и давање повратне информације, 

а важно је ученике 

оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у 

учењу. 
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- одређује средњу вредност, 

медијану и мод; 

  - презентује 

резултате    истраживања. 

са садржајем блиском узрасту ученика. 

У анкети ће бити 5 до 6 питања, са не 

премалим узорком, али ни превеликим. 

Реализоваће се у најближем окружењу, 

школа, породица, улица, комшилук. За 

пројекат потрошити 5 часова. 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И 

АНАЛИЗА 
(8; 4 + 4) 

   

 

Ученик ће бити у стању да: 

 покаже ниво знања и 

савладаности програмских 

садржаја из одређених 

наставних тема и ниво 

оспособљености за 

самостално решавање 

задатака и за 

самоконтролу; 

  - разуме где је грешио у раду и 

зна начин да те грешке исправи. 

У остваривању програмских садржаја 

реализовати 4 писмена задатка (у 

трајању од по једног часа), са 

исправкама, 8 часова. На писменим 

задацима,ученици показују ниво знања 

и савладаности програмских садржаја 

из одређених наставних тема и ниво 

оспособљености за примену научених 

појмова и математичких чињеница у 

решавању задатака. 

Ученици показују у којој су мери 

оспособљени за 

самостално решавање задатака и за 

самоконтролу, какве су навике стекли у 

погледу упорности,уредности и 

прецизности у раду 

Провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 

наставних садржаја одређених 

тема путем четири писмена 

задатка и увежбавање истих 

знања путем четири часа анализе 

и исправке писменог задатка где 

ученици анализирају, упоређују, 

разликују, критички суде, износе 

лични став и оспособљавају се 

да процењују и самопроцењују. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (7. разред) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ  
(21; 9 + 12)  

 

Уме да прочита и запише 

различите врсте реалних 

бројева (рационалне и 

ирационалне), израчуна 

степен реалног броја и 

квадратни корен потпуног 

квадрата. Уме да 

одреди  бројевну 

вредност  једноставнијег 

израза са реалним 

бројевима. Уме да одреди 

непознати члан пропорције. 

Зна да састави  и 

израчуна  бројевну 

вредност  једноставнијег 

израза са реалним бројевима 

на основу реалног 

проблема,. 

Зна да одреди  приближну 

вредност реалног броја и да  

нацрта график функције 

у=kх, \{0}.  

Зна да одреди  приближну 

вредност реалног броја и да 

процени  апсолутну грешку. 

Примењује продужену 

пропорцију у реалним 

ситуацијама. Користе 

особине квадратног 

корена.Директно 

пропорционалне величине 

приказује графички, 

табелом и формулом. Зн ада 

примени 

проширену  пропорцију у 

Савладао је све елементе из 

теме РЕАЛНИ бројеви, 

схвата скуп реалних бројева 

, тумачи их наводећи нове 

примере, познаје изворе и 

узроке увођења скупа 

ирационалних бројева, зна 

да се служи стеченим 

знањем у решавању 

задатака, одређене 

проблеме  решава 

постављањем математичког 

модела који одговара 
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решавању задатака. једначини, уме да одреди 

приближну вредност 

,  схвата  реалне бројеве као 

дужинске мере, односно као 

тачке на бројевној правој 

одређене дужима које 

представљају такву меру. 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
(19; 8 + 11) 

 

Препознаје правоугли 

троугао и зна да на њега 

може да примени 

Питагорину теорему, зна да 

израчуна непознату 

страницу правоуглог 

троугла ако су дате друге 

две, уз помоћ наставника 

препознају теорему и у 

другим фигурама.  

 

Уме да примени Питагорину 

теорему  код квадрата и 

правоугаоника, на 

једнакокраки, 

једнакостранични троугао, 

код ромба, код трапеза, 

посебно једнакокраког, тамо 

где се може уочити 

правоугли троугао. 

 

Прецизно мери, црта у 

геометријским 

конструкцијама, разуме 

одговарајуће садржаје 

природних и техничких 

наука. 

Уме да примени 

Питагорину теорему  код 

конструкција неких 

ирационалних бројева, 

схвате узајамност односа 

тачака бројевне праве и 

скупа реалних бројева. Зна 

да израчуна  растојање две 

тачке у координатном 

систему. 

Код свих изучаваних 

геометријских фигура 

уочава правоугле троуглове 

и решава практичне задатке 

применом Питагорине 

теореме, у сваком троуглу у 

коме се може уочити 

правоугли троугао, код 

квадра и коцке. 

Изражава се математичким 

језиком, јасно и прецизно у 

писменом и усменом 

облику. 

ЦЕЛИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ – I 

ДЕО 
(23; 10 + 13) 

Зна  појам степена када је 

изложилац природан број, а 

основа реалан број, 

зна  правило за множење и 

дељење степена истих 

основа, зна дефиницију 

полинома, монома, бинома 

и тринома, сабира сличне 

мономе. 

Зна да одреди  вредност 

степена, да 

примени  усвојена правила у 

задацима, разликује 

бројевни израз и израз с 

променљивом, разликује 

коефицијент монома од 

променљивог дела, сабира, 

одузима, сређује полиноме и 

одређује степен полинома. 

Зна да одреди усмено  знак 

и вредност степена, 

зна  правило за степен 

призвода, количника и 

степен степена и исте 

примењује у задацима, уме 

да одреди вредност 

алгебарског израза, уочава 

сличне мономе и од њих 

формира полином. 

Повезује знања везана за 

степен, при извођењу 

правила користи 

индуктивни и дедуктивни 

начин закључивања, упоран 

је и уредан у раду. 

МНОГОУГАО 
(21; 9 + 12) 

 

Дефинише многоугао, црта 

многоугао и обележава 

основне елементе на слици, 

Уме да разликује конвексне 

и неконвексне многоуглове, 

израчунава збир 

Изводи формулу за број 

дијагонала многоугла и 

правилно је примењује, 

Изводи односно доказује 

формулу за збир 

унутрашњих и спољашњих 
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одређује врсту многоугла 

према страницама, 

дефинише правилан 

многоугао, зна формулу за 

израчунавање обима и 

површине многоугла.  

унутрашњих и спољашњих 

углова многоугла, 

конструише једноставније 

правилне многоуглове ако је 

дата страница или 

полупречник описане 

кружнице, одређује 

графички обим многоугла и 

израчунава дужину обима 

многоугла кад су дате 

странице. Зна да 

конструише  висину и 

тежишну дуж троугла. 

примењује формуле за ма 

који многоугао на правилни, 

изводи конструкцију 

многоугла са 6,8 и 12 

темена, одређује површину 

ма ког многоугла 

растављањем на троуглове и 

четвороуглове.  

Зна да 

конструише  ортоцентар и 

тежиште троугла. 

 

углова многоугла, уочава 

зависност збира углова од 

броја страница многоугла, 

спретно користи прибор за 

конструкцију, практично 

примењују знање из обима 

и површине многоуглова. 

Примењује ставове 

подударности при 

доказивању тврђења у 

конструктивним задацима и 

користи 4 значајне тачке 

троугла. 

ЦЕЛИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ – II 

ДЕО 
(25; 10 + 15) 

 

Множи мономе, препознаје 

разлику квадрата и квадрат 

бинома. 

Множи моном и полином 

мономом, раставља 

полиноме на чиниоце 

издвајањем заједничког 

чиниоца испред или иза 

заграде, зна формулу за 

растављање на чиниоце 

помоћу разлике квадрата и 

квадрата бинома. 

Множи полином 

полиномом, примењује 

правило за разлику квадрата 

и квадрат бинома, решава 

једначине у којима се 

примењује растављање 

полинома на чиниоце 

издвајањем заједничког 

чиниоца, разлике квадрата и 

квадрата бинома. 

Код множења полинома 

примењује својства 

комутативности, 

асоцијативности и 

дистрибутивности, 

објашњава сваки корак у 

решавању задатка, 

рационално ради задатке, 

графички интерпретира 

квадрат бинома и 

примењује га у задацима, 

самостално стиче знања уз 

полупрограмирани и 

програмирани материјал, 

групни односно екипни рад. 

КРУГ 
(18; 7 + 11) 

 

Дефинише централни и 

периферијски угао круга, 

зна формулу за 

израчунавање обима круга, 

дужине кружног лука, 

површине круга, кружног 

исечка и прстена и рачуна 

их ако су задати сви 

Илуструју централни и 

периферијски угао круга, 

као и однос тих углова над 

истим кружним луком, зна 

да  конструише тангенту у 

датој тачки круга и тангенте 

из дате тачке ван круга, зна 

да израчуна  непознате 

Црта  централни и 

периферијски угао круга  и 

зна да израчуна  један од 

њих помоћу другог, изводи 

конструкцију тангенте 

круга, примењују формулу 

за обим круга у решавању 

задатака из физике, разуме 

Анализира  и дискутује 

конструктивне задатке, 

разуме константност односа 

обима круга и пречника 

круга , као и природу броја 

, примењују формулу за 

обим круга у решавању 

практичних задатака, 
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неопходни елементи. Зна да 

одреди  смер и угао 

ротације. 

елементе на основу датих из 

формула за обим круга, 

површину, дужину кружног 

лука и површину кружног 

исечка. 

како се долази до формуле 

за израчунавање дужине 

кружног лука и површину 

кружног исечка. Зна да 

ротира  тачку, полуправу, 

дуж и угао. 

оспособљен је да 

индуктивно 

закључи  функционалну 

зависност дужине кружног 

лука од полупречника и 

централног угла. Зна да 

преслика 

ротацијом  геометријске 

фигуре. 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА - 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК  
(6 часова) 

 

Уме да прикупи податке. 

Зна дефиницију медијане и 

мода датих података. 

Уме да чита графички 

приказане податке. Зна да 

одреди медијану и мод за 

дате податке. 

Уме да анализира 

прикупљене податке и 

изведе закључке, зна да 

одреди  аритметичку 

вредност за дате податке.  

Зна да искористи  податке 

који су приказани графички 

или табеларно. Користи 

аритметичку средину, 

медијану и мод при 

решавању проблема. 

Зна да елоквентно 

презентује продукте 

пројекта. Решава практичне 

задатке из животне праксе. 

Способан је и храбар да 

процени сопствени 

напредак у учењу. 

ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ И 

АНАЛИЗА 
(8; 4 + 4) 

Проценат остварености  

30% до 49% 

Проценат остварености  

50% до 69% 

Проценат остварености  

70% до 85% Проценат остварености  

86% до 100% 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Биологија РАЗРЕД:седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:циљ учења биологије је да ученик,изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном 

средином,разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем и развије одговоран однос према себи и природи. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ 

ПО НАСТАВНИМ 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
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ТЕМАМА 

Наслеђивање и 

еволуција 

Прикупи и анализира податке о 

животним циклусима почевши од 

оплођења.Упореди бесполно и 

полно размножавање. 

Идентификује разлике између 

митозе и мејозе на основу промене 

броја хромозома и њихове улоге у 

развићу и репродукцији. 

Одреди однос између гена и 

хромозома и основну улогу 

генетишког материјала у ћелији. 

Шематски прикаже наслеђивање 

пола и других особина према 

првом Менделовом правилу. 

 

Улога и значај једра у метаболизму ћелије. 

Деоба ћелија (хромозоми,настајање телесних 

и полних ћелија). 

ДНК и појам гена(алел,генотип,фенотип). 

Прво менделово правило,крвне 

групе,трансфузија и трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и животиња. 

Смена генерација.Једнополни и двополни 

организми. 

Значај и улога полног размножавања. 

У настави оријентисаној ка 

исходима прате се и вреднују 

процес наставе и 

учења,постигнућа 

ученика(продукти учења) и 

сопствени рад. 

Наставник континуирано прати 

напредак ученика,који се огледа 

у начину на који ученици 

партиципирају,како прикупљају 

податке,како 

аргументују,еволуирају. 

Кроз дискусију на 

часу,проблемске 

задатке,дебате,истраживачке 

радове,објективне тестове. 

Јединство грађе и 

функције као 

основа живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

Одреди положај организма на 

дрвету живота на основу 

прикупљених и анализираних 

информација о грађи. 

Упореди организме на разлишитим 

гранама дрва живота. 

Користи микроскоп за посматрање 

граже живих бића. 

Разуме дихотоме 

кључеве,примењује их. 

Повеже принципе систематике са 

филогенијом и еволуцијом на 

основу данашњих врста и фосила. 

 

Основни принципи организације живих 

бића/симетрија,организација биљака. 

Организација 

животиња/заштита,покретљивост,реаговање 

и пријем дражи,размножавање и развиће. 

Организација 

биљака/грађа,порекло,размножавање. 

Основни принципи систематике. 

Дрво живота. 

Еволуција и фосили. 

 

Кроз објективне тестове са 

допуњавањем кратких 

одговора,задаци са означавањем 

вишеструког избора,спаривање 

појмова,мапе појмома,решавање 

проблема. 

Кроз усмено 

испитивање,преглед школске 

свеске и израду пројеката. 

Живот у Идентификује основне односе у Састав и структура популација.Популациона Наставник континуирано прати 
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екосистему биоценозу на задатим примерима. 

Илуструје примерима однос 

између еколошких фактора и 

ефеката природне слекције. 

Упореди прикупљене податке о 

изабраној врсти и њеној бројности 

на разлишитим стаништима. 

Повеже утицај абиотичких 

чинилаца ,као и биоме са 

животним формама које их 

насељавају. 

Разуме трофичку 

пирамиду,конвергенцију и 

дивергенцију. 

Предложи акције заштите 

биодиверзитета и учествује у 

њима. 

динамика. 

Абиотички фактори и биотички односи као 

чиниоци природне селекције. 

Мреже исхране. 

Животне области. 

Конвергенција и дивергенција животних 

форми. 

Заштита природе. 

Заштита биодиверзитета. 

напредак ученика,који се огледа 

у начину на који ученици 

партиципирају,како прикупљају 

податке,како 

аргументују,еволуирају. 

Кроз дискусију на 

часу,проблемске 

задатке,дебате,истраживачке 

радове,објективне тестове. 

Дебате,дискусије на часу и 

истраживачке пројекте. 

Човек и здравље Анализира задати јеловник са 

аспекта уравнотежене и 

разноврсне исхране. 

Идентификује поремећаје исхране 

на основу типичних симптома 

(гојазност,анорексија,булимија). 

Планира време за рад,одмор и 

рекреацију. 

Доводи у везу измењено понашање 

људи са коришћењем 

психоактивних супстанци. 

Аргументује прености 

вакцинације. 

Примени поступке збрињавања 

лакших облика крварења. 

Расправља о разлишитости међу 

људима са аспекта генетичке 

варијабилности,толеранције и 

прихватања различитости. 

Примери наследних болести. 

Особине и грађа вируса,вирусне болести. 

Имунитет,вакцине,пулс и крвни притисак. 

Принципи уравнотежене исхране и 

поремећаји у исхрани. 

Значај правилне припреме и чувања 

хране,тровање храном. 

Промене у адолесценцији. 

Здрави стилови живота. 

Последице болести зависности-наркоманија. 

Кроз есеје,истраживачке 

пројекте,симулације,усмено 

одговарање и кратке тестове. 

Кроз израду различитих типова 

задатака. 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
 Ученик има знања на нивоу 

репродукције,уз минималну 

примену. 

У мањој мери логички повезује 

чињенице и појмове и 

искључиво уз подрчку 

наставника изводи закључке 

који се заснивају на подацима. 

Понекад је самосталан у 

решавању проблема и у 

недовољној мери критички 

расуђује. 

Показује мањи степен 

активности и ангажовања. 

Ученик у довољној мери 

показује способност употребе 

информација у новим 

ситуацијама. 

У знатној мери логички 

повезује чињенице и појмове. 

Ученик већим делом 

самостално изводи закључке 

који се заснивају на подацима 

и делимично самостално 

решава поједине проблеме. 

У довољној мери критички 

расуђује. 

Ученик показује делимични 

степен активности и 

ангажовања. 

Ученик у великој мери 

показује способност примене 

знања и логички повезује 

чињенице и појмове. 

Ученик самостално изводи 

закључке који се заснивају на 

подацима. 

Ученик решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и у 

знатној мери критички 

расуђује. 

Показује велику самосталност 

и висок степен активности и 

ангажовања. 

Ученик у потпуности показује 

способност трансформације 

знања који се заснивају на 

подацима. 

Ученик самостално изводи 

закључке који се заснивају на 

подацима. 

Решава проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и у 

потпуности критички расуђује. 

Ученик показује самосталност 

уз изузетно висок степен 

ангажовања и активности. 

Наслеђивање и еволуција Препознаје појам гена,зна за 

митозу и мејозу,зна штаје 

ћелија,врсте ћелија. 

Зна шта је наслеђивање. 

Наводи разлике између 

прокариотске и еукариотске 

ћелије,између гена и 

хромозома,митозе и мејозе. 

Зна да је број хромозома 

карактеристичан за врсту. 

Упоређује алеле,разуме фазе 

митозе,истиче разлику између 

митозе и мејозе.Разуме 

Менделова правила. 

Разуме и практично ради 

једноставне генетичке 

задатке.Примењује знања 

везана за Менделова 

правила,истише разлике 

између кариограма и 

кариотипа. 

Јединство грађе и функције као 

основа живота 

Зна основно о организацији 

биљака и животиња. 

Разликује типове 

симетрије,вегетивне од 

репродуктивних органа,зна 

нешто о њима,разликује шулни 

и нервни систем. 

Разуме порекло биљака,грађу 

вегетативних и биљних 

органа,о размножавању и 

значају гљива.Разуме 

принципе организације 

животиња. 

Истиче разлике у грађи 

чулног,нервног и мишићног 

система код 

животиња.Аргументовано 

истиче значај гљива. 

Разуме порекло биљака,истиче 

разлике између опрашивања и 

оплођења.. 

Порекло и разноврсност 

живота 

Зна за 

систематику,еволуцију,фосиле 

и дрво живота. 

Разуме да жива бића имају 

заједничко порекло. 

Зна за дихотоми 

кључ,филогенију и 

палеонтологију. 

Прави разлике на основу грана 

дрва живота,тумачи 

филогенетски низ. 

Разуме значај рада Карл 

Линеа,детаљно разуме 

систематске категорије,значај 

еволуције,зна конкретне 

примере фосила. 

Живот у екосистему Зна за основне еколошке 

појмове. 

Детаљније разликује еколошке 

појмове и истиче везу између 

њих. 

Разуме еколошке појмове,везу 

између живе и неживе 

природе. 

Разуме и истиче на примерима 

везу између живе и неживе 

природе. 
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Зна за еколошке акције. Наводи примере живих бића за 

дивергенцију и конвергенцију. 

Учествује у спровођењу 

еколошких акција. 

Човек и здравље Зна шта је здравље. 

Зна основе прве помоћи и 

самопомоћи. 

Зна за болести зависности. 

Детаљније зна о правилима 

квалитетне исхране и 

последицама неправилне 

исхране. 

Разуме да су болести 

зависности штетне и наводи 

примере.Зна за трофичку 

пирамиду и анализира је. 

Истише значај правилне 

исхране уз састављање 

јеловника.Разуме и анализира 

последице конзумирања 

психоактивних супстанци. 

Пише есеје,зна проширену 

дефиницију здравља. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија РАЗРЕД: седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и законима по којима се оне одигравају, 

да схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност; развијање функционалне хемијске писмености и научног погледа 

на свет; развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље развијају; развијање способности за извођење 

једноставнијих хемијских истраживања и решавање теоријских и експерименталних проблема; оспособљавање ученика за тражење и 

коришћење информација у различитим изворима; развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег 

и рационалног коришћења и одлагања супстанци у свакодневном животу; развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 

подстицање радозналости, креативности и развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 

Хемија и њен значај 

Супстанце. Врсте супстанци 

Хемија и њен значај. 

Супстанце. Врсте 

супстанци. 

- идентификује и објашњава 

појмове који повезују хемију са 

другим наукама и различитим 

професијама, и принципима 

одрживог развоја; 

Упознавање ученика са новим наставним предметом, 
повезивање са другим наукама, свакодневним животом, 

професијама; 

- уочавање да је хемија природна, експериментална и 

егзактна наука; 

- коришћење начина рада који доприносе бољем 
разумевању садржаја теме (презентације, читање популарне 

литературе из историје хемије, примењене хемије и сл.);  

- од мeтoдa лoгичкoг зaкључивaњa, кoje сe кoристe у хемији 
учeницимa седмoг рaзрeдa нajприступaчниjи je индуктивни 

мeтoд (oд пojeдинaчнoг кa oпштeм) у прoнaлaжeњу и 

фoрмулисaњу oснoвних зaкoнитости у природи; 

- излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе 
огледе (показивање узорака супстанци, које су углавном 

ученицима познате из свакодневног живота); 

- доминира нарација, дискусија, индукција и дедукција; 

У настави оријентисаној на 

достизање исхода вреднује се 

процес и продукти учења. 

Приликом сваког вредновања 

постигну-ћа потребно је 

ученику дати повратну 

информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша 

учење и резултат. Свака 

активност је прилика за 

процену напредовања и давања 

повратне информације 
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- систематско праћење рада сваког ученика. (формативно проверавање), а 

ученике треба оспособљавати 

да процењују сопствени 

напредак у остваривању исхода 

предмета. Тако, на пример, 

питања у вези с 

демонстрацијом огледа, 

ученичка запажања, 

објашњења и закључци, могу 

бити један од начина 

формативног проверавања. 

Анализа ученичких одговора 

пружа увид у то како они 

примају информације из огледа 

и издвајају битне, анализирају 

ситуације, повезују хемијске 

појмове и појмове фор- миране 

у настави других предмета у 

формулисању објашњења и 

извођењу закључака о 

својствима и променама 

супстанци. Таква пракса 

праћења напредовања ученика 

поставља их у позицију да 

повезују и примењују научне 

појмове у контекстима 

обухваћеним демонстрираним 

огледима, доприноси развоју 

концептуалног ра- зумевања и 

критичког мишљења, и 

припрема ученике да на тај на- 

чин разматрају својства и 

промене супстанци с којима су 

у контак- ту у свакодневном 

животу. 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

Хемијска лабораторија и 

експеримент. 

Мерење  

Рад у хемијској 

лабораторији. Мерење. 

Физичка и хемијска својства 

супстанци 

Физичке и хемијске промене 

супстанци 

Својства и промене 

супстанци 

- правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одгворан однос према 

здрављу и животној средини;  

- експериментално појединачно 

и у групи испитује, описује и 

објашњава физичка и хемијска 

својства и физичке и хемијске 

промене супстанци;  

- повезује физичка и хемијска 

својства супстанци са применом 

у свакодневном животу и 

различитим професијама; 

Ученици уочавају улогу експеримента у 

хемији; излагање садржаја теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе и лабораторијске 

вежбе; 

- коришћење начина рада који доприносе 

бољем разумевању садржаја теме 

(презентације, упознавање са правилима рада у 

хемијској лабораторији, мере заштите себе, 

других, животне средине, прва помоћ, читање 

популарне литературе и сл.);  

- од мeтoдa лoгичкoг зaкључивaњa, 

нajприступaчниjи je индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) у прoнaлaжeњу и 

фoрмулисaњу oснoвних зaкoнитости у природи; 

- избор лабораторијског посуђа и прибора за 

извођење лабораторијских вежби, 

- доминира експериментални рад, 

демонстрација огледа, дискусија, индукција, па 

дедукција; 

- систематско праћење рада сваког ученика. 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Атоми хемијских елемената 

Хемијски симболи 

Атоми елемената и хемијски 

симболи 

Грађа атома: атомско језгро 

и електронски омотач 

Атомски и масени број, 

изотопи 

Атом - грађа, атомски и 

масени број, изотопи 

Распоред електрона по 

енергетским нивоима у 

атомима елемената 

Периодни систем елемената. 

–  налази потребне информације 

у различитим изворима 

користећи основну хемијску 

технологију и симболику; 

- објашњава основну разлику 

између хемијских елемената и 

једињења, и препознаје примере 

хемијских елемената и 

једињења у свакодневном 

животу; 

- представља структуру атома, 

молекула и јона помоћу модела, 

хемијских симбола и формула; 

- повезује распоред електрона у 

атому елемената с положајем 

елемената у Периодном 

Излагање садржаја теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе и вежбе којима се прати 

усвојеност садржаја; 

- учећи о структури атома ученицима приказати 

различите моделе атома (слике, кугличне, 

калотне, тродимензионалне и анимиране 

моделе атома доступне преко савремених 

информационо-комуникационих технологија, 

ИКТ), при томе je важно да ученици критички 

посматрају моделе, уочавају информације о 

структури атома које модели пружају, као и 

њихова ограничења; 

- у оквиру ове теме ученици први пут разликују 

врсте хемијских елемената: метале, неметале, 

металоиде и племените гасове; 

- демонстрирање огледа за постављање 

претпоставке о честичној структури супстанце: 
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Племенити гасови - својства 

и примена 

Одређивање валентног 

нивоа, броја валентних 

електрона и положаја 

елемената у ПСЕ 

Атоми елемената. Грађа 

атома. Периодни систем 

елемената 

систему елемената и својствима 

елемената; 

растварање калијум-перманганата у води и 

разблаживање раствора калијум-перманганата; 

- решавање квалитативних и квантитативних 

задатака. 

- коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја теме 

(домаћи задаци, презентације, пројекти, читање 

популарне литературе и сл.); 

- доминира дискусија, индукција, па дедукција; 

- систематско праћење рада сваког 

појединачног ученика. 

Праћење напредовања ученика 

требало би да обухвати све 

нивое презентовања хемијских 

садржаја: макроскопски, 

честични и симболички ниво. 

Питањима би требало 

подстицати ученике да 

предвиде шта ће се десити, да 

оправдају избор, објасне зашто 

се нешто десило и како се 

десило, повежу различите 

области са- држаја, препознају 

питања постављена на нови 

начин, извуку ко- рисне 

податке, али и да процењују 

шта нису разумели. Ученике би 

требало охрабривати да 

презентују, објашњавају и 

бране стра- тегије које користе 

у решавању проблема. Тиме се 

они подстичу да 

реструктуирају и организују 

садржај на нов начин, издвајају 

релевантан део садржаја за 

решавање проблема, цртају 

дијаграме, анализирају везе 

између компоненти, 

објашњавају како су решили 

проблем или трагају за 

различитим начинима 

решавања проблема. Улога 

наставника је да води 

питањима или сугестијама 

резонова- ње ученика, као и да 

пружа повратне информације. 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

Ковалентна веза. Грађење 

молекула елемената 

Ковалентна веза. Грађење 

молекула једињења 

 Ковалентна веза 

Јонска веза 

Упоређивање својстава 

супстанци са јонском и 

ковалентном  везом. Јонска 

веза 

Кристалне решетке. 

Упоређивање својстава 

супстанци са јонском и 

ковалентном  везом 

Валенца. Хемијске формуле 

и називи 

Валенца 

–  разликују хемијске елементе 

и једињења на основу 

хемијских симбола и формула;  

- разликују типове хемијских 

веза, препознаје тип хемијске 

везе у супстанцама и повезује 

са својствима тих супстанци; 

Излагање садржаја теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе и лаб. вежбе којима се 

прате и употпуњују нови садржаји; 

- ученици настављају да повезују својстава са 

структуром супстанци;  

- уочавају веома малу заступљеност слободних 

атома у природи (слободни су само атоми 

племенитих гасова);  

- удруживање атома у стабилне молекуле, 

односно грађење ковалентне и јонске везе уз 

приказивање хемијских формула молекула 

користећи појам валенце; учећи о хемијској 

вези могу користити моделе атома, молекула, 

јона, кристалних решетки доступних прекo 

савремених ИКТ; 

- демонстрирање огледа којим би ученици 

требало да уоче разлике својстава супстанци са 

поларном и неполарном ковалентном везом – 

скретање млаза поларне супстанце у 

електричном пољу; поларност воде и етанола;  

- решавање квалитативних и квантитативних 

задатака; 

- коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја теме 

(домаћи задаци, презентације, пројекти, читање 

популарне литературе и сл.); 

- доминира дискусија, индукција, па дедукција; 

- систематско праћење рада сваког 

појединачног ученика. 

ХОМОГЕНЕ И - објашњава по чему се Излагање садржаја теме уз одговарајуће 
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ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 

Смеше: хомогене и 

хетерогене 

Раствори 

Растварање и 

растворљивост  

Растворљивост 

Хомогене смеше у природи - 

вода 

Хомогене смеше у природи - 

ваздух 

Масени процентни састав 

смеша - 1 део 

Масени процентни састав 

смеша - 2 део 

Масени процентни састав 

смеша  

Масени процентни састав 

смеша  

Раздвајање састојака смеша 

(декантовање, цеђење, 

одвајање магнетом) 

 

Раздвајање састојака смеша 

(декантовање, цеђење, 

одвајање магнетом) 

Хомогене и хетерогене 

смеше -комбиновани задаци 

разликују чисте супстанце од 

смеша и илуструје то 

примерима;  

- разликује хомогене и 

хетерогене смеше, наводи 

примере из свакодневног 

живота и раздваја састојке 

смеша;  

-објашњава процес растварања 

супстанце и квантитативно 

значење растворљивости 

супстанце; 

-изводи израчунавања у вези с 

масеним процентним саставом 

раствора; 

карактеристичне за поједине 

класе органских једињења; 

демонстрационе огледе и лаб. вежбе 

којима се прате и употпуњују нови 

садржаји; 

- током учења садржаја теме ученици 

формирају појмове: хетерогена и 

хомогена смеша, раствори и 

растворљивост, разликују квалитативни 

и кванитативни састав смеша и 

представљају квантитативни састав 

смеша преко масеног процентног 

састава; ученици овладавају основним 

техникама раздвајања састојака смеша; 

- израчунавања у вези са масеним 

процентним саставом смеша ученици 

би требало да у највећој мери повезују 

са саставом комерцијалних производа 

(на пример, медицинска средства, 

прехрамбени производи, средства за 

одржавање хигијене, кућна хемија). 

Решавање квалитативних и 

квантитативних задатака; 

- коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (домаћи задаци, презентације, 

пројекти, читање популарне литературе 

и сл.); 

- доминира дискусија, лаб. рад, 

индукција, па дедукција; 

- систематско праћење рада сваког 

појединачног ученика. 

На основу ре- зултата праћења 

и вредновања, заједно са 

ученицима треба плани- рати 

процес учења. 

Оцењивање (сумативно 

проверавање) је саставни део 

проце- са наставе и учења 

којим се обезбеђује стално 

праћење оствари- вања циља, 

исхода и стандарда постигнућа. 

Ученик се оцењује на основу 

усмене провере постигнућа, 

писмене провере и практичног 

рада. Важно је да активности 

ученика у процесу наставе и 

учења, формативног и 

сумативног проверавања буду 

усаглашене према очекиваним 

исходима, и да се приликом 

оцењивања од ученика не 

очекује испуњавање захтева за 

које нису имали прилику да 

током наставе развију потребна 

знања и вештине. 

Наставник континуирано прати 

и вреднује, осим постигнућа 

ученика, и процес наставе и 

учења, као и себе и сопстевени 

рад. Преиспитивање наставе 

према резултатима које 

постижу ученици је важна 

активност наставника и 

подразумева промену у 

методама наставе и учења, 

активностима и задацима 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

Хемијске реакције 

- уме да напише једначине 

хемијских реакција и објасни 

њихово квалитативно и 

Излагање садржаја теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе и лаб. вежбе којима се 

прате и употпуњују нови садржаји; ученици 

треба да граде квалитативно и квантитативно 
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Закон о одржању масе 

Хемијске реакције. Закон 

одржања масе 

Састављање једначина 

хемијских реакција 

Писање једначина хемијских 

реакција 

Хемијске реакције и 

једначине - комбиновани 

задаци 

квантитативно значење; значење хемијске једначине којом се 

представља одређена хемијска промена, да 

примењују значење коефицијента и да 

разликују коефицијент од индекса;  

- закон о одржању масе ученици треба да 

разумеју са становишта честичне структуре 

супстанце, тј. да је маса супстанце пре и после 

хемијске реакције иста, јер је број атома пре и 

после хемијске реакције исти;  

- у писању хемијских формула супстанци и 

записивању једначина хемијских реакција 

ученици уче и како се пишу хемијске формуле 

у програмима за обраду текста и посебним 

програмима креираним за ту сврху (Chem Draw, 

Chem Skech); 

- коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја теме 

(домаћи задаци, презентације, пројекти, читање 

популарне литературе и сл.); 

- доминира дискусија, индукција, па дедукција; 

 -систематско праћење рада сваког 

појединачног ученика. 

ученика, изворима за учење, 

наставним средствима, тако да 

се ученицима обезбеди на- 

предовање ка бољим 

постигнућима. 

ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 

Релативна атомска и 

релативна молекулска маса 

Количина супстанце и мол. 

Моларна маса 

Израчунавање релативне 

молекулске масе, моларне 

масе и количине супстанце 

Количина супстанце, маса и 

бројност честица 

Количина супстанце, маса и 

бројност честица 

Закон сталних односа маса 

- квантитативно тумачи 

хемијске симболе и формуле 

користећи  појмове релативна 

атомска и молекулска маса, 

количина супстанце и моларна 

маса; 

Излагање садржаја теме уз 

одговарајућу лаб. вежбу, којом се прати 

и употпуњује нов садржај; 

- ученици формирају појмове: 

релативна атомска маса, релативна 

молекулска маса, количина супстанце, 

мол, моларна маса; 

- лабораторијска вежба предвиђа да 

ученици на техничкој ваги измере масу 

одређене супстанце, а затим да 

израчунају количину супстанце и 

обрнуто, да за задату количину 

супстанце израчунају масу те 

супстанце, а онда и да је измере помоћу 
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Масени процентни састав 

једињења 

Закон сталних односа маса и 

масени процентни састав 

једињења 

Израчунавања на основу 

једначина хемијских 

реакција 

Стехиометријска 

израчунавања- 1 део 

Стехиометријска 

израчунавања- 2 део 

ваге; 

Израчунавање масеног елементарног 

процентног састава једињења, 

израчунавања на основу хемијских 

једначина, на основу односа количине, 

масе и броја честица учесника у 

хемијској реакцији; примењују закон о 

одржању масе приликом писања 

хемијских једначина; 

- решавање квалитативних и 

квантитативних задатака; 

- коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (домаћи задаци, презентације, 

пројекти,читање популарне литературе 

и сл.); 

- доминира дискусија, повезивање 

експерименталног рада са прорачуном, 

индукција, па дедукција; 

- систематско праћење рада сваког 

појединачног ученика. 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК 

И ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ  

Водоник  

Кисеоник 

Водоник и кисеоник 

Оксиди – формуле, називи, 

својства. Оксидација, 

сагоревање, рђање 

- опише и објасни физичка и 

хемијска својства водоника и 

кисеоника; 

- разликује оксиде, кислине, 

хидроксиде и соли на основу 

хемијске формуле и назива, 

опише основна својства ових 

класа једињења; 

- индикаторима испита и на рН 

скали процени киселост 

Излагање садржаја теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе и лаб. вежбе, 

којима се прате и употпуњују нови 

садржаји; 

 -ученици уче о водонику и кисеонику, 

и класама неорганских једињења 

(оксиди, киселине, 

хидроксиди/базе/алкалије и соли);  

- примењују закон о одржању масе 

приликом писања хемијских једначина;  

- ученици треба да формирају појмове 
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Киселине – формуле, 

називи, својства 

Оксиди и киселине 

Хидроксиди (базе) – 

формуле, називи, својства 

Мера киселости раствора – 

pH  вредност 

Оксиди, киселине и базе 

Неутрализација. Соли 

Неутрализација. Соли 

Киселине, базе и соли 

Стехиометријска 

израчунавања 

Комбиновани задаци 1 

Комбиновани задаци 2 

раствора; 

- тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних 

производа.е. 

оксидација, сагоревање и корозија и да 

уоче улогу кисеоника у овим 

процесима; 

- потребно је да ученици кроз демонст. 

огледе и лаб. вежбу повежу састав и 

својства киселина, база и соли, да уоче 

шта је заједничко у саставу киселина 

(нпр. HCl, H2SO4, CH3COOH), и у 

саставу хидроксида ( нпр. NaOH, 

Ca(OH)2);  

- ученици би требало да повежу 

промену боје индикатора у растворима 

различитих киселина и база са 

постојањем Н+, односно ОН јона у 

воденим растворима; 

- решавање квалитативних и 

квантитативних задатака; 

- коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (домаћи задаци, презентације, 

пројекти,читање популарне литературе 

и сл.). 

Доминира дискусија, лаб. рад, 

индукција, па дедукција. 

Систематско праћење рада сваког 

појединачног ученика. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (Хемија 8. разред) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
ХЕМИЈА КАО ЕКСПЕРИ-

МЕНТАЛНА НАУКА И 

ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС 

 

Уме да понови појам хемије и 

да наведе њен значај уз помоћ 

наставника 

 

Наводи дефиницију хемије, 

њена примену уз помоћ, уме да 

наведе три науке са којима је 

повезана 

 

Самостално излаже појам, 

примену и везу хемије са 

другим наукама, уз примере 

 

Самостално излаже, уз 

објашњења и ображложења, са 

разумевањем, везано за тему 
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ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА Прави разлику између 

елемената, једињења и смеша, 

значење следећих термина: 

супстанца, смеша, 

елемент,  једињење: на основу 

којих својстава супстанце могу 

да се разликују, којим врстама 

промена супстанце подлежу, 

као и да се при променама 

укупна маса супстанци не 

мења 

Наводи значење термина: 

материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша 

Уме да обрзложи, уз примере 

основне хемијске појмове, 

самостално изводи задатке 

Прави разлику између чистих 

супстанци (елемената и 

једињења) и смеша, на основу 

врста 

честица које их изграђуј,у 

 како је практична примена 

супстанци повезана са 

њиховим својствима,  да су 

својства супстанци и промене 

којима подлежу условљене 

разликама на нивоу 

честица 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ  

Препознаје значење следећих 

термина:  

атом, молекул, јон., 

квалитативно значење симбола 

најважнијих хемијских 

елемената 

Одређује структуру атома, 

распоред електрона по 

енергезским нивоима, групу и 

периоду, изотопи 

На основу структуре, уме да 

објасни особине елемента 

Објашњава структуру атома, 

молекула и јона, које их 

елементарне честице изграђују 

и како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, 

молекула и јона 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

Препознаје значење следећих 

термина: 

атом, молекул, јон, ковалентна 

веза, јонска веза, квалитативно 

значење симбола најважнијих 

хемијских елемената, 

хемијских формула, тип 

хемијске везе у молекулима 

елемената, ковалентним и 

јонским једињењима 

Наводи како тип хемијске везе 

одређује својства супстанци 

(температуре топљења и 

кључања,као и растворљивост 

супстанци) 

 

Објашњава како тип хемијске 

везе одређује својства 

супстанци (температуре 

топљења и кључања, 

као и растворљивост 

супстанци) 

 

Самостално представља 

настајање веза, уз 

објашњавање 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНE 

СМЕШЕ 

Уме,уз помоћ, да наведе 

значење следећих термина: 

супстанца, смеша, раствор, 

растварање, растворљивост, 

шта су раствори, како настају и 

примере раствора у 

свакодневном животу 

Објашњава шта је, из чега је 

направљен раствор, шта је 

растварач, засићен, незасићен 

и презасићен раствор, 

 Уме, уз помоћ, да израчуна 

процентни састав једињења 

Уме да израчуна масу 

растворене супстанце и 

растварача, на основу 

процентног састава 

раствора и обрнуто 

 

Уме да израчуна процентни 

састав једињења 

Објашњава 

зависност  растворљивости 

супстанце од природе 

супстанце и растварача, ради 

задатке уз објашњење 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

Препознаје, уз помоћ формуле 

за израчунавање мола и 

извођења рачунских задатака 

Наводи обрасце за 

израчунавње масе  и број 

молекула реактаната и 

производа на основу формуле, 

или хемијске једначине, маса 

супстанци не мења при 

хемијским реакцијама, уз 

Израчунава масе  и број 

молекула реактаната и 

производа на основу формуле, 

или хемијске једначине, то јест 

да покаже на основу 

израчунавања да се укупна 

маса супстанци не мења при 

Уме да израчуна процентуалну 

заступљеност неке супстанце у 

смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања 

која обухватају реактант у 

вишку и однос масе и 

количине 
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помоћ и објашњења хемијским реакцијама, уз 

помоћ и објашњења 

супстанце 

ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 

Препознаје, уз помоћ формуле 

за израчунавање мола и 

извођења рачунских задатака 

Наводи обрасце за 

израчунавње масе  и број 

молекулареактаната и 

производа на основу формуле, 

или хемијске једначине, маса 

супстанци не мења при 

хемијским реакцијама, уз 

помоћ и објашњења 

Израчунава масе  и број 

молекулареактаната и 

производа на основу формуле, 

или хемијске једначине, то јест 

да покаже на основу 

израчунавања да се укупна 

маса супстанци не мења при 

хемијским реакцијама, уз 

помоћ и објашњења 

Самостално уме да израчуна 

процентуалну заступљеност 

неке супстанце у смеши, да 

изводи 

стехиометријска израчунавања 

која обухватају реактант у 

вишку и однос масе и 

количине 

супстанце 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК, И 

ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА;СОЛИ 

– уме да испита, опише и 

објасни својства оксида, уз 

помоћ 

 

- уме да  напише формуле и 

именује оксиде, киселине, базе 

и соли; 

- уме да испита, опише и 

објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база и 

соли, препозна на основу 

формуле или назива 

представнике ових једињења у 

свакодневном животу и повеже 

њихова својства са практичном 

применом; 

– уме напише формуле и 

именује оксиде, киселине, базе 

и соли; – испита, опише и 

објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база и 

соли, препозна на основу 

формуле или назива 

представнике ових једињења у 

свакодневном животу и повеже 

њихова својства са практичном 

применом; 

– напише и тумачи једначине 

хемијских реакција метала и 

неметала; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техника и технологија-2022/2023.  РАЗРЕД: СЕДМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да 
изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких 
ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1. ЖИВОТНО И РАДНО  

ОКРУЖЕЊЕ (6)  
Појам, улога и развој 
машина и механизама.  

Потрошња енергије у  

Ученик ће бити у стању да:  
- повеже развој машина и 
њихов допринос подизању 
квалитета живота и рада,  
- повеже ергономију са 
здрављем и конфором људи 

Да би се достигли исходи за ову област, потребно је 
повезивати садржаје осталих области са примерима 
са којима се ученици готово свакодневно срећу, 
стимулисати их да препознају утицај технологије на 
живот и рад у свом окружењу као и да стекну знања 
о томе како су људи до сада решавали проблеме у 
борби за преживљавање. Појам и улогу машина и 
механизама и њихово коришћење у окружењу треба 
представити ученицима што је могуће више на 

Стално праћење ученика 
од почетка до краја часа 
кроз разговор између 
наставника и ученика, као 
и између ученика. Кратке 
усмене провере  
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домаћинству и 
могућности уштеде.  
Утицај дизајна и 
правилне употребе 
техничких средстава на 
здравље људи.  
Зависност очувања 
животне средине од 
технологије.  
Професије (занимања) у 
области производних 
техника и  

технологија. 

при употреби техничких 
средстава,  
- анализира да ли је 
коришћење одређене 
познате технике и  
технологије у складу са 
очувањем животне средине,  
- истражи могућности 
смањења трошкова енергије 
у домаћинству, - повеже 
занимања у области  
производних техника и 
технологија са сопственим 
интересовањем. 

практичним примерима користећи доступна наставна 
средства и мултимедије. Потребно је упутити 
ученике да проналазе и откривају предности и 
противречности убрзаног развоја технологије 
методом истраживачког рада у групама.  
Посебну пажњу треба обратити утицају технологије 
на животну средину, а нарочито на експлоатацију 
сировина, загађење ваздуха производњу токсичних 
отпада и њихов утицај на климатске промене. 
Препорука је да се што више користе 
мултимедијални материјали, како готови, тако и они 
које су ученици сами израдили.  
На животну средину веома утиче и енергетска 
ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили 
појам уштеде енергије, потребно је упутити их да на 
примеру свог домаћинства истраже колика је 
потрошња енергије, који су највећи потрошачи и шта 
би било најбоље учинити да би се потрошња 
смањила. Ово је потребно остварити задајући 
ученицима да прикупе и обраде податке о потрошњи 
појединих доступних уређаја и укупној количини 
потрошене енергије на месечном нивоу. У 
зависности од средине, може се истраживати и 
потрошња горива (грејање, самостални превоз, 
пољопривредне машине) и могућности уштеде.  
У оквиру активности у којима користе машине и 
алате ученици су готово свакодневно изложени 
утицају дизајна на конфорно и безбедно руковање 
машинама и уређајима. Без дубљег задирања у 
појам ергономије објаснити ученицима како је 
добар дизајн  предуслов за квалитетнији и 
безбеднији рад, као и на који начин се треба 
прилагодити (став, правилно држање, безбедна 
растојања од машина, екрана) ради постизања 
конфора и очувања здравља. 

усвојених теоријских 
знања. Провера знања 
кроз разговор. Провера 
знања путем  

десетоминутног теста.  

Провера редовности и  
уредности цртања и 
вођења белешки.  
У процесу оцењивања 
потребно је узети у обзир 
све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  
креативност и др.).  

 

2. САОБРАЋАЈ (6)  

Машине спољашњег и  

унутрашњег транспорта.  

Подсистеми код возила  
друмског саобраћаја 
(погонски, преносни, 
управљачки,  

кочиони).  

Исправан бицикл/мопед као 

битан предуслов безбедног 

учешћа у саобраћају. 

Ученик ће бити у стању да:  
- разликује врсте 
транспортних машина,  
- повеже подсистеме код 
возила друмског 
саобраћаја са њиховом 
улогом,  
- зна делове бицикла, - 
провери техничку 
исправност бицикла,  

- демонстрира поступке 

одржавања бицикла или мопеда; 

Област која се односи на саобраћај се реализује у 

континуитету као важна компонента саобраћајног 
васпитања. На почетку реализације ове области 

подсетити ученике да су у претходним разредима 

учили о саобраћајним системима, намени, 
функционисању и организацији саобраћаја у 

оквирусаобраћајних објеката, као и о  
правилима и прописима за регулисање друмског 
саобраћаја која се, пре свега, односе на пешаке и 
бициклисте као учеснике у саобраћају. Посебно  
нагласити да је тежиште исхода у 
претходна два разреда било на  
безбедном понашању и преузимању личне 
одговорности ученика за понашање у 
саобраћају.  
У седмом разреду тежиште је на саобраћајним 
средствима која се користе и њиховим 
најважнијим подсистемима (погонски, 
преносни, управљачки и кочиони). У складу 
са исходима ову област треба реализовати у 
два корака. У првом кораку фокус је на 

Стално праћење рада и  
активности ученика од 
почетка до краја часа.  

Кратке усмене провере  
усвојених теоријских 
знања. Провера знања 
кроз разговор. Провера 
знања путем  

десетоминутног теста. 

Провера редовности и  
уредности цртања и 
вођења белешки.  
У процесу оцењивања 
потребно је узети у обзир 
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основним деловима саобраћајних средстава и 
њиховим најважнијим подсистемима 
друмског саобраћаја са безбедносног аспекта. 
Други део треба реализовати у области 
Ресурси и производња са аспекта елемената 
машина и механизама (елементи за пренос 
снаге и кретања, елементи за везу, специјални 
елементи) и са  енергетског аспекта (погонске 
машине и мотори).  
Уз помоћ мултимедије упознати ученике са 
машинама и њиховим главним карактеристикама 
спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцикли,  
аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, 
авиони) и унутрашњег  
транспорта (дизалице, виљушкари, 
транспортери, лифтови).  
При реализацији ових садржаја посебно 
назначити наведене подсистеме код бицикла, 
мопеда и аутомобила.  
Оспособити ученике да самостално провере и 
подесе техничку исправност бицикла 
(управљачки, преносни и кочиони систем, 
пнеуматике, висину седишта, осветљење и др.) и  
демонстрирају поступке одржавања бицикла или 
мопеда. За остваривање ових исхода користити 
школски бицикл и постер мопеда. 

све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  

креативност и др.). 

3. ТЕХНИЧКА И  
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ (18)  

Специфичности 
техничких цртежа у 
машинству.  

Ортогонално и просторно  

приказивање предмета.  
Коришћење функција и 
алата програма за CAD.  
Употреба 3D штампе у 
изради 
тродимензионалних 
модела и макета.  

Основне компоненте ИКТ  

уређаја.  

Управљање и контрола  

коришћењем рачунарске  

технике и интерфејса.  

Ученик ће бити у стању да:  

- самостално црта скицом и  
техничким цртежом предмете 
користећи ортогонално и 
просторно приказивање,  
- користи CAD технологију за 
креирање техничке 
документације, - образложи 
предности употребе 3D  
штампе у изради  

тродимензионалних модела и  

макета,  
- управља моделима 
користећи рачунар,  

- објасни улогу основних  
компоненти рачунара, 
таблета, паметних 
телефона и осталих  

савремених ИКТ уређаја,   
- објасни улогу и значај 

Ова област се ослања на усвојена знања ученика из 
техничког цртања у  
претходним разредима. Потребно је упознати и 
оспособити ученике за ортогонално и просторно 
представљање предмета прибором за техничко 
цртање и за коришћење рачунарских апликација за 
CAD. У оквиру апликације ученици најпре креирају 
модел користећи 2D  приказ на основу података које 
читају са техничког цртежа. Коришћењем 3D  модела 
ученици активирају основне технике дизајна са 
циљем самосталног креирања техничког цртежа у 
складу са стандардима. Креирати вежбу у оквиру 
које ученици анализирају елемент сложеније 
геометрије, израђују модел користећи CAD и 
рендерују га. Ученике треба упознати са наменом 
основних електронских компоненти рачунара и 
осталих ИКТ уређаја. Уколико  
временски оквир дозвољава, ученике упознати и са 
начином функционисања појединих компоненти, 
али на  
елементарном нивоу препоручено коришћењем 
рачунарских симулација и анимација. Код ученика 
треба развити свест о значају коришћења рачунарске 
технике у апаратима, уређајима и производним 
процесима и објаснити појам и улогу интерфејса у 
управљању и контроли. Уколико школа поседује 
одговарајућу опрему, реализовати вежбе у којима ће 
ученици управљати моделом користећи рачунар и 
интерфејс или исту активност реализујте 
коришћењем рачунарских симулација. Како је за 

Стално праћење рада и  
активности ученика од 
почетка до краја часа.  

Кратке усмене провере  

усвојених знања.  

Провера знања путем  

десетоминутног теста.  
Преглед и корекција 
примене прибора за 
техничко цртање и израде 
цртежа.  

Провера знања, преглед и  
корекција израде 
једноставних  техничких 
цртежа из области 
машинства, било да су 
рађени прибором за 
техничко цртање или на 
рачунару.  

Провера знања, преглед и  
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Вештачка интелигенција 
–  појмови; примери 
технологија управљаних 
вештачком  

интелигенцијом. 

вештачке интелигенције и 
примену у  

свакодневном животу. 

реализацију садржаја везаних за  
вештачку интелигенцију, у овом разреду предвиђена 
два часа, неопходна је добра организација часа како 
би ученике упознали са појмом и применом  

вештачке интелигенције. То  
подразумева да излагање наставника треба 
подкрепити унапред  
припремљеним мултимедијалним садржајима, пре 
свега када је у питању примена вештачке 
интелигенције. Разговор са ученицима о овој теми 
почети са питањима која подстичу ученике на 
размишљање о појму „интелигенција”, а затим и 
„вештачка интелигенција” (машинска  

интелигенција коју везујемо за  
рачунаре, роботику итд.). Кроз неколико питања 
навести ученике на размишљање и дискусију о томе 
колико су упознати са појмом вештачке 
интелигенције кроз коришћење „паметних” уређаја, 
као што су паметни телефони, таблети,  
прегледом интернета, гледањем научно 
фантастичних филмова или долажењем до других 
информација путем различитих медија. При 
објашњењу појма вештачке интелигенције не треба 
инсистирати на учењу дефиниције (јер дефиниција 
има више) већ ученицима представити вештачку 
интелигенцију као подобласт рачунарства чији је 
задатак развијање програма (софтвера) који ће 
омогућити рачунарима да размишљају и да се 
понашају  
интелигентно, на сличан начин као што се понаша 
и размишља човек.  

Ученицима објаснити да се почетак развоја 
вештачке интелигенције везује за прве рачунаре и 
роботизоване машине. Каснијим усавршавањем 
ИКТ а, роботике, мехатронике и других наука, све 
више се развијала и област вештачке интелигенције. 
Објаснити ученицима термин – „машинско учење” 
(machine learning) који се везује за вештачку 
интелигенцију. Машинско учење је подобласт 
вештачке  

интелигенције чији је циљ  

конструисање алгоритама и  
рачунарских система који су способни да се 
адаптирају на нове ситуације и уче на бази искуства. 
Навести примере примене вештачке интелигенције, 
са акцентом на области које се изучавају у оквиру 
Програма наставе и учења из Технике и технологије, 
као што су: роботика (хуманоидни, индустријски 
роботи и др.), саобраћај (прототипови првих 
аутономних аутомобила,  
интелигентни саобраћајни системи), паметни 
градови (паметне куће,  
паметни уређаји), IOT технологија, 
пољопривреда (паметни системи за 
наводњавање и др.), здравство  
(дијагностиковање болести пацијената, „паметни 

корекција израде 
једноставних 2D или 3D 
техничких цртежа из 
области машинства, било 
да су рађени прибором за 
техничко цртање или на 
рачунару.  

Провера редовности и 

уредности цртања и вођења 

белешки.  

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир 

све активности ученика 

(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  
креативност и др.). 
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болнички кревети” и др.), интернет (лакши и бржи 
одабир  
садржаја код претрага на интернету, код филтрирања 
нежељене поште, код разних сервиса за превођење 
(нпр. Гугл преводиоца итд.), бизнис, економија и 
трговина (боље пословање привредних субјеката) 
итд. Препорука је да се наставна тема о вештачкој  
интелигенцији реализује после наставне теме 
Управљање и контрола  
коришћењем рачунарске технике и интерфејса или 
после наставне теме Појам, врсте, намена и 
конструкција робота, јер ће ученици најлакше моћи 
да разумеју појам вештачке интелигенције кроз 
садржаје из роботике у којој је највише и 
заступљена. 

4. РЕСУРСИ И  

ПРОИЗВОДЊА (20)  

Рационално коришћење 
ресурса на Земљи и 
очување и заштита животне 
средине.  

Материјали у машинству  
(пластика, метали, легуре и 
др.). Мерење и контрола - 
појам и примена мерних 
средстава (мерила).  
Технологија обраде 
материјала у машинству 
(обрада материјала са и 
без скидања струготине, 
савремене технологије 
обраде). Елементи 
машина и 
механизама(елементи за 
везу, елементи за пренос 
снаге и кретања,  

специјални елементи).  
Производне машине: 
врсте, принцип рада, 
појединачна и серијска 
производња.  

Ученик ће бити у стању да:  
- аргументује значај 
рационалног коришћења 
расположивих ресурса на 
Земљи,  
- идентификује материјале 
који се користе у 
машинству и на основу 
њихових својстава 
процењује  

могућност примене,  

- користи прибор за мерење у  

машинству водећи рачуна о  

прецизности мерења,  
-изради техничку 
документацију модела,  
- врши операције обраде 
материјала који се користе 
у машинству, помоћу 
одговарајућих алата, 
прибора и машина и 
примени одговарајуће 
мере заштите на раду,  
- објасни улогу одређених 
елемената машина и 
механизама на  

једноставном примеру,  

Упознати ученике са значајем  
рационалног коришћења ресурса и 
принципима очувања животне средине. 
Уколико има могућности, организовати посету 
установи или погону чија је делатност 
директно или индиректно везана за наведене 
принципе. Поставити ученицима задатак за 
самосталан рад у оквиру кога ће у свом 
домаћинству истражити у којој мери и на који 
начин се они остварују. Уз практичне примере 
и реалне моделе навести ученике да закључе 
који се материјали најчешће користе у 
машинству и због којих њихових својстава. 
Демонстрирати правилно коришћење прибора 
за мерењеи контролу у машинству и 
реализовати практичне вежбе са истима. 
Објаснити улогу елемената машина и 
механизама и демонстрирати њихов рад на 
моделу или путем рачунарске симулације. 
Потребно је увести ученике у  
карактеристике обраде материјала који се 
користе у машинству, практично 
демонстрирати операције и реализовати 
једноставну вежбу водећи рачуна о 
безбедности ученика. Илустровати савремене 
технологије обраде  

материјала и по могућности  
организовати посету производном погону 
који их користи. Упознати ученике са 
савременим производним машинама у 
машинској индустрији и значајем њихове 
примене у  
појединачној и серијској производњи. Увести 
појам роботике и објаснити њен значај у 
савременој индустрији.  

Уколико постоји могућност,  

Стално праћење рада и  
активности ученика од 
почетка до краја часа.  

Кратке усмене провере  
усвојених теоријских 
знања. Провера знања 
кроз разговор. Провера 
знања путем  

десетоминутног теста.  

Провера редовности и  
уредности цртања и 
вођења белешки.  

Провера израде техничке  

документације.  

Провера израде модела.  

У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир 

све активности ученика 

(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  
креативност и др.). 
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Појам, врсте, намена и  
конструкција робота 
(механика, погон и 
управљање).  
Погонске машине - 
мотори (хидраулични, 
пнеуматски, 
топлотни).  
Моделовање погонских 
машина и/или школског 
мини робота. 

- образложи значај примене  
савремених машина у 
машинској индустрији и 
предности  
роботизације производних 
процеса, - објасни основе 
конструкције робота,  
- класификује погонске машине 
–  моторе и повеже их са 
њиховом применом. 

демонстрирати рад школског робота или 
користити рачунарску симулацију. Упознати 
ученике са основама  

конструкције робота и улогом  
појединих делова. Роботику повезати са 
наставним садржајима као што су 
информатичка технологија, машине и 
механизми, енергетика и технологија обраде 
материјала. Реализацију ових садржаја 
урадити уз корелацију са наставом 
Информатике и рачунарства. Ученицима 
представити класификацију погонских 
машина – мотора и  
илустровати њихову примену на практичним 
примерима из учениковог окружења. 

5. КОНСТРУКТОРСКО  

МОДЕЛОВАЊЕ (22)  

Проналажење 
информација, стварање 
идеје и дефинисање 
задатка.  

Самосталан/тимски рад на  

пројекту.  
Израда техничке 
документације изабраног 
модела ручно или уз помоћ 
рачунарских апликација.  
Реализација пројекта - 
израда модела коришћењем 
алата и машина у складу са 
принципима безбедности на 
раду.  
Представљање идеје, 
поступака израде и 
производа.  
Процена сопственог рада и 
рада других на основу 
постављених критеријума.  

Употреба електронске  

коресподенције са циљем  

Ученик ће бити у стању да:  
- самостално/тимски истражи и 
реши задати проблем у оквиру 
пројекта, - изради техничку 
документацију изабраног 
модела ручно или уз помоћ 
рачунарских апликација. - 
изради производ у складу са 
принципима безбедности на 
раду, - тимски представи идеју, 
поступак израде и производ,  

- креира рекламу за израђен  

производ,  
- врши e-коресподенцију у 
складу са правилима и 
препорукама са циљем 
унапређења продаје,  
- процењује свој рад и рад 
других на основу постављених 
критеријума (прецизност, 
педантност и сл.). 

У овом делу програма ученици кроз практичан рад 
примењују претходно стечена знања и вештине. 
Садржаје треба реализовати кроз ученичке пројекте, 
од графичког представљања замисли, преко 
планирања, извршавања радних операција, 
маркетинга до процене и вредновања. Наставити са 
алгоритамским приступом у  
конструкторском моделовању посебно у приступу 
развоја техничког  
стваралаштва – oд идеје до реализације. Ова тема се 
односи на израду модела разних машина и уређаја 
који су засновани на основним елементима и 
принципима рада машина и механизама 
(елементима за везу, за пренос снаге и кретања, 
специјални елементи). То се односи на моделовање 
производних машина, саобраћајних средстава, 
транспортних машина и уређаја, претварача 
енергије и др. Један од аспекта употребе рачунара и  
периферних уређаја је и у функцији управљања 
техничким системима и процесима (интерфејс – 
систем веза са рачунаром) и конструкцијом робота. 
Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију 
са наставом Информатике и рачунарства. Пошто се 
ученици  
слободно опредељују за одређену активност у оквиру 

дате теме, један од корака ка дефинисању свога 
пројекта, је проналажење информација, стварање идеје 

и дефинисање задатка. Потребно је да ученици користе 

податке изразличитих извора, самостално  
проналазе информације о условима, потребама и 
начину реализације макете/модела користећи ИКТ 
и адекватну литературу. Исто тако, мора се водити 
рачуна о принципу  
економичног искоришћења материјала и 
рационалног одабира алата и машина примењујући 
процедуре у складу са принципима безбедности на 
раду. У пројект се може укључити и више ученика 
(тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако 
се ученици за такав вид сарадње одлуче. У сврху 

У процесу оцењивања 
потребно је узети у обзир 
све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  

креативност и др.).  
Процена сопственог рада и 
рада других на основу 
постављених критеријума 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  

креативност и др.).  
Процена начина 
коришћења прибора и 
алата за ручну  
обраду метала, уз 
примену заштите на 
раду,  

Процена способности   

склапања елемената.  

Вредновање активности,  
нарочито ако је тимски рад 
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унапређења производа.  

Одређивање оквирне цене  
трошкова и вредност 
израђеног модела.  
Креирање рекламе за 
израђен производ. 

боље координације чланова тима треба упутити 
ученике на употребу  
електронске коресподенције са циљем унапређења 
рада на реализацији пројекта. Избор модула 
активности прилагодити постојећим условима рада 
тј. опремљености кабинета за Технику и технологију 
алатима и материјалом. Приликом израде техничке  
документације изабраног модела, ручно или уз 
помоћ рачунарских апликација, примењивати 
научено: просторно приказивање предмета, 
ортогонално пројектовање као и специфичности 
техничког цртања у области машинства. Треба 
настојати да се остварује  
континуитет информатичке писмености с циљем да 
ученици науче да користе рачунар за цртање и 
израду  
презентација. По завршетку радова треба 
организовати представљање идеје од које 
се пошло, поступака израде и готовог 
производа. У овој етапи се врши и 
процена сопственог рада и рада других на 
основу постављених  
критеријума (уредност, систематичност, залагање, 
самоиницијативност,  

креативност и др.). На основу  
утрошеног материјала, енергије и рада реализатори 
(појединац или тим) треба да искажу оквирне цене 
трошкова и вредност израђеног модела. У складу са 
предузетничким аспектима, реализатори треба да 
израде и одговарајуће  
материјале за рекламе за израђени производ. 

у питању, потребно је 
обавити са групом тако да 
се од сваког члана тражи 
мишљење о  

сопственом раду и о раду  
сваког члана понаособ 
(тзв. вршњачко 
оцењивање).  
Процена способности 
ученика ученика за 
сарадњу и тимски рад.  
Провера редовности, 
уредности и тачности 
цртања и вођења белешки. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
1. ЖИВОТНО И  

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

Ученик:  
-препознаје развој машина и 
њихов допринос подизању 
квалитета живота и рада, -
препознаје ергономију са 
здрављем и конфором људи 
при употреби техничких 
средстава,  

-препознаје могућности  
смањења трошкова енергије у 
домаћинству,  

-цртежи и белешке су  

непотпуне,  

-споро напредује,  

-потребна му је стална помоћ. 

Ученик:  

-уз помоћ наставника  
повезује развој машина и 
њихов допринос подизању 
квалитета живота и рада, -
уз помоћ наставника  

повезује ергономију са  
здрављем и конфором људи 
при употреби техничких 
средстава,  
-уз помоћ наставника 
зна могућности 
смањења  

трошкова енергије у  

домаћинству,  

Ученик:  
-самостално повезује развој 
машина и њихов допринос 
подизању квалитета живота 
и рада,  

-самостално повезује  
ергономију са здрављем 
и конфором људи при  

употреби техничких  

средстава,  
-зна могућности 
смањења трошкова 
енергије у  

домаћинству,  

-активно учествује у  

Ученик:  

-анализира да ли је  
коришћење одређене познате 
технике и технологије у  
складу са очувањем животне 
средине,  

-истражује могућности  
смањења трошкова енергије у 
домаћинству,  
-активно учествује у настави, 
-самостално се служи  

приручницима и са  

интересовањем прати  
литературу и остале изворе, 
-редовно, уредно и потпуно 
црта и води белешке. 
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-самостално открива  

грешке,  

-активно учествује у  

настави,  

-црта делимично уредно и 

потпуно води белешке, -

напредује у складу са  
темпом наставе. 

настави,  
-изражава се 
властитим речима и 
стручним  

терминима,  

-уредно и потпуно црта и 

води белешке, -напредује у 

складу са  

темпом наставе,  

-самостално открива и  
испољава грешке. 

2. САОБРАЋАЈ  Ученик:  

-зна врсте саобраћаја и  

саобраћајних средстава,  

-разликује врсте  

транспортних машина;  

-зна делове бицикла,  

-белешке су непотпуне,  

-споро напредује,  

-потребна му је стална помоћ. 

Ученик:  

-разликује врсте  
транспортних машина и зна 
да их наброји,  

-проверава техничку  

исправност бицикла уз  

помоћ наставника,  

-активно учествује у  

настави,  

-делимично уредно и  

потпуно води белешке,  

-напредује у складу са  

темпом наставе. 

Ученик:  
-зна подсистеме код возила 
друмског саобраћаја и зна 
њихову улогу,  

-проверава самостално  

техничку исправност  

бицикла,  
-изражава се 
властитим речима и 
стручним  

терминима,  
-уредно и потпуно црта 
и води белешке,  

-напредује у складу са  

темпом наставе,  

-самостално открива и  

испољава грешке,  

-активно учествује у  

настави. 

Ученик:  
-повезује подсистеме код 
возила друмског саобраћаја 
са њиховом улогом,  

-демонстрира поступке  
одржавања бицикла 
или мопеда,  

-у потпуности показује  
способност примене знања, 
умећа, вештина,  

самосталности у раду,  
-примењује знања стечена на 
другим предметима,  

-проналази нове начине  

решавања проблема,  

-повезује коришћење  
информационих технологија 
у саобраћајним објектима са 
управљањем и безбедношћу 
путника и робе,  
- редовно, уредно и потпунпо 
црта и води белешке,  

-активно учествује у настави. 

3. ТЕХНИЧКА И  

ДИГИТАЛНА  

ПИСМЕНОСТ 

Ученик:  
-препознаје врсте линија у 
изради техничког цртежа, 
-препознаје врсте  
аксонометријског приказа, -
препознаје врсте пресека,  -
препознаје улогу основних 
компоненти рачунара,  

таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ 

Ученик:  
-примењује врсте линија у 
изради техничког цртежа, -
зна врсте аксонометријског 
приказа,  
-уз помоћ наставника 
црта скицом и техничким  

цртежом предмете  
користећи ортогонално и 
просторно приказивање, -

Ученик:  
-самостално црта скицом и 
техничким цртежом  

предмете користећи  
ортогонално и 
просторно приказивање,  

-зна да објасни улогу  

основних компоненти  
рачунара, таблета, 
паметних телефона и 

таблета, паметних телефона и 
остале савремене ИКТ  

уређајe,  

-управља самостално  
моделима користећи рачунар, 
-образлаже предности  
употребе 3D штампе у изради 
тродимензионалних модела и 
макета,  
-познаје кораке у изради 
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уређаја,  
-препознаје улогу и значај 
вештачке интелигенције и 
примену у свакодневном 
животу.  
-уз помоћ наставника чита и 
црта једноставније техничке 
цртеже,  

-белешке су непотпуне,  

-графички радови су  
неуредни, једноставни 
и недорађени,  

-споро напредује,  

-потребна му је стална помоћ. 

зна, уз помоћ наставника да 
објасни улогу основних 
компоненти рачунара,  
таблета, паметних телефона 
и осталих савремених ИКТ 
уређаја,  

-препознаје предности  

употребе 3D штампе у  
изради тродимензионалних 
модела и макета,  
-зна размеру, котирање 
и пресеке на техничким  

цртежима,  
-чита и црта 
једноставније техничке 
цртеже,  
-правилно користи 
прибор за техничко 
цртање,  

-усвојио је тематске  

садржаје,  
-препознаје врсте пресека на 
техничким цртежима,  
-уз помоћ наставника, 
зна  улогу и значај 
вештачке интелигенције 
и примену у 
свакодневном животу. 

осталих савремених 
ИКТ уређаја, -управља 
моделима  
користећи рачунар уз помоћ 
наставника,  
-зна предности употребе 3D  
штампе у изради  
тродимензионалних модела 
и макета,  
-зна да наведе елементе 
и намену техничке  

документације,  
-чита и црта 
једноставније техничке 
цртеже,  
-самостално образлаже  
улогу и значај вештачке 
интелигенције и примену у 
свакодневном животу,  
-уредно и потпуно црта 
и води белешке,  

-напредује у складу са  

темпом наставе,  
-графички радови су уредни 
и без већих грешака,  

-самостално открива и  

испољава грешке,  

-активно учествује у  
настави. 

техничке документације, 
-црта и чита сложеније  
техничке цртеже прибором за 
техничко цртање или на 
рачунару,  
-уме самостално или тимски 
да изради једноставан  
пројекат према сопственој 
идеји,  

-проналази нове начине  

решавања проблема,  

-у потпуности показује  
способност примене знања, 
умећа, вештина,  

самосталности у раду,  
-графички радови су уредни 
и без грешака,  

-користи рачунарске  

апликације за техничко  

цртање  

-активно учествује у настави. 

4. РЕСУРСИ И  

ПРОИЗВОДЊА 

Ученик:  
-зна расположиве ресурса на 
Земљи,  
-препознаје материјале који се 

користе у машинству, -зна да 

наброји начина обраде 

машинских материјала,  
-зна мере заштите на раду, -
препознаје елементе машина 
и механизама,  
-препознаје значај примене 
савремених машина у  
машинској индустрији 
и предности 
роботизације  

Ученик:  

-аргументује значај  
рационалног коришћења 
расположивих ресурса на 
Земљи уз помоћ наставника, 
-уз помоћ наставника 
идентификује материјале 
који се користе у машинству 
и на основу њихових  

својстава процењује  

могућност примене,  
-зна елементе машина 
и механизама,  

-зна значај примене  

савремених машина у  

Ученик:  
-самостално 
аргументује значај 
рационалног  
коришћења расположивих 
ресурса на Земљи,  
-самостално идентификује 
материјале који се користе 
у машинству и на основу 
њихових својстава  

процењује могућност  

примене,  
-образлaжe значај примене 
савремених машина у  
машинској индустрији 

Ученик:  

-врши операције обраде  
материјала који се користе у 
машинству, помоћу  
одговарајућих алата, 
прибора и машина и уз 
примену одговарајућих мера 
заштите на раду,  

-уме да објасни улогу  
одређених елемената машина 
и механизама на  

једноставном примеру,  

-уме да објасни основе  

конструкције робота,  

-класификује погонске  
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производних процеса,  
-препознаје погонске машине 
– моторе,   

-препознаје претварања  
енергије из једног облика у 
други,  

-белешке су непотпуне,  

-шематски цртежи су  
неуредни, једноставни 
и недорађени,  

-споро напредује,  

-потребна му је стална помоћ. 

машинској индустрији 
и предности 
роботизације 
производних процеса,  

-класификује погонске  

машине–моторе и зна  

њихове делове,  
-зна да наведе претварања 
енергије из једног облика у 
други,  

-делимично уредно и  

потпуно црта и води  

белешке,  

-напредује у складу са  

темпом наставе,  

-периодично активно  
учествује у настави. 

и предности 
роботизације 
производних процеса,  

-класификује погонске  

машине–моторе и зна  
њихове делове и 
принцпп рада,  

-разуме принципе  
претварања енергије 
из једног облика у 
други,  
-изражава се 
властитим речима и 
стручним  

терминима,  
-уредно и потпуно црта 
и води белешке, црта  

шематске цртеже,  

-напредује у складу са  

темпом наставе,  

-самостално открива и  

испољава грешке,  

-активно учествује у  

настави. 

машине–моторе, зна њихове 
делове и принцип рада  
и повезује их их са њиховом 
применом,  

-самостално се служи  

приручницима и прати  

литературу и интернет,  

-проналази нове начине  

решавања проблема.  
-примењује знања стечена на 
другим предметима.  
-зна да наведе и образложи 
принципе трансформације 
енергије и губитке,  
-уредно, редовно и потпуно 
црта и води белешке, црта 
шематске цртеже,  
-активно учествује у настави. 

5.   

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

Ученик:  
-препознаје задате елементе и 
уз помоћ наставника  

покушава да изради, према 

приложеном упутству из 

конструкторских комплета, 

конструкције предвиђене 

комплетом или по сопственом 

избору,  

-препознаје значај  
комбиновања елемената у 
сложене механизме, машине 
и системе,  
-развија вештину коришћења 
прибора и алата за ручну 
обраду метала у складу са 
својим способностима,  
-развија вештину склапања 
елемената у складу са својим 
способностима,  

Ученик:  
-зна да изради, уз 
помоћ наставника, 
према  
приложеном упутству из 
конструкторских комплета, 
конструкције предвиђене 
комплетом или по  
сопственом избору, -разуме, 

уз помоћ  

наставника, значај  
комбиновања елемената у 
сложене механизме, машине 
и системе,  

-развија вештину  
коришћења прибора и алата 
за ручну обраду метала у 
складу са својим  

способностима,  
-развија вештину склапања 

Ученик:  
-зна самостално да изради, 
према приложеном  

упутству из  
конструкторских комплета, 
конструкције предвиђене 
комплетом или по  
сопственом избору, -разуме 
значај комбиновања 
елемената у сложене  

механизме, машине и  

системе,  

-развија вештину  
коришћења прибора и алата 
за ручну обраду метала у 
складу са својим  

способностима,  
-развија вештину склапања 
елемената у складу са  

својим способностима,  

Ученик:  
-уме да изради и реализује 
минипројекат обликовањем 
модела механизама,  
-развија вештину коришћења 
прибора и алата за ручну 
обраду метала у складу са 
својим способностима, -
развија вештину склапања 
елемената у складу са својим 
способностима,  

-развија моторичке  
способности у складу 
са својим 
способностима,  

-показује самостално  

напредовање у раду,  
-уме самостално да изврши 
проверу функционалности 
„конструкције“,  
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-развија моторичке у складу 
са својим способностима, -не 
показује напредовање у раду 
ни уз помоћ наставника, -
препознаје мере и средства 
заштите на раду,  
-технолошки поступак је 
недорађен као и пројекат, 
-графички радови су  
неуредни, једноставни 
и недорађени,  

-белешке су непотпуне,  

-споро напредује,  
-потребна му је стална 
помоћ. 

елемената у складу са  

својим способностима,  

-развија моторичке  
способности у складу 
са својим 
способностима,  
-показује напредовање у 
раду уз помоћ наставника, 
-уме да изврши проверу 
функционалности  
„конструкције“ уз помоћ 
наставника или ученика, -
уме да анализира добијене 
резултате и да их пореди са 
очекиваним уз помоћ  

наставника,  

-зна мере и средства  

заштите на раду,  

-процењује свој рад, уз  
помоћ наставника и 
рад других на основу  
постављених критеријума 
(прецизност, педантност 
и сл.) макете/модела,  

-зна да одреди реалну  

вредност израђене  
макете/модела укључујући 
и оквирну процену 
трошкова уз помоћ 
наставника,  
-правилно користи 
прибор за техничко 
цртање,  

-усвојио је тематске  

садржаје,  
-овладава 
технолошким 
поступком и реализује  

једноставније пројекте  
према упутству или цртежу, 
-уз помоћ наставника зна 
самостално да црта и чита 
сложеније техничке цртеже, 
-самостално открива  

-развија моторичке  
способности у складу 
са својим 
способностима,  
-показује напредовање у 
раду и уз помоћ наставника 
и самостално,  
-уме да изврши 
проверу 
функционалности  
„конструкције“ уз корекције 
наставника,  
-уме да анализира добијене 
резултате и да их пореди са 
очекиваним уз корекције 
наставника,  
-уме да тимски 
представи идеју, 
поступак израде и 
производ,  
-креира рекламу за израђен 
производ,  

-процењује свој рад, уз  
корекцију наставника и рад 
других на основу  
постављених критеријума 

(прецизност, педантност и 

сл.).макете/модела, -уме да 

одреди реалну  

вредност израђене  
макете/модела укључујући 
и оквирну процену  

трошкова уз корекцију  

наставника,  
-овладава 
технолошким 
поступком и реализује  
сложеније пројекте 
према упутству или 
цртежу,  

-креира планску  

документацију (листу  

материјала, редослед  

операција, процену  

-уме самостално да  
анализира добијене резултате 
и да их пореди са  

очекиваним,  
-уме самостално/тимски да 
истражи и реши задати  
проблем у оквиру пројекта, 
-врши е-коресподенцију у 
складу са правилима и  

препорукама са циљем  

унапређења продаје,  
-процењује самостално свој 
рад и рад других на основу 
постављених критеријума 
(прецизност, педантност и 
сл.) макете/модела,   

-уме да одреди реалну  

вредност израђене  
макете/модела укључујући и 
оквирну процену трошкова, -
овладава технолошким  

поступком и реализује  

сложене пројекте према  

својој идеји,  

-користи софтвер за  

просторно моделовање и 

конструисање,  

-самостално проналази  
информације о условима, 
потребама и начину  
реализације макете/модела 
користећи ИКТ,  

-у потпуности показује  
способност примене знања, 
умећа, вештина,  

-самостално се служи  

приручницима и са  

интересовањем прати  

литературу и остале изворе. -
активно учествује у настави. 
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грешке,  

-периодично активно  

учествује у настави. 

трошкова) користећи  
програм за обраду 
текста, -зна самостално 
да црта и чита сложеније 
техничке цртеже,  
-уредно и потпуно црта 
и води белешке.  

-активно учествује у настави. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Информатика и рачунарство РАЗРЕД: Седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА :  Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 
безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање 

различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ИКТ 

Обележавање логичке структуре и 

генерисање прегледа садржаја 

текстуалног документа.  

Карактеристике рачунарске графике 

(пиксел, резолуција, RGB и CMYK 

модели приказа боја, растерска и 

векторска графика).  

Рад у програму за растерску графику.  

Рад у програму за векторску графику.  

Израда гиф анимација.  

Коришћење алата за снимање екрана. 

Ученик:  

- разликује визуелну презентацију 

и логичку структуру текста 

-користи алате за стилско 

обликовање документа и 

креирање прегледа садржаја у 

програму за обраду текста 

- креира једноставну векторску 

слику у изабраном програму 

- објашњава принципе растерске и 

векторске графике и модела 

приказа боја  

- креира растерску слику у 

изабраном програму  

- креира векторску слику у 

изабраном програму 

 - користи алате за уређивање и 

трансформацију слике-креира гиф 

анимацију 

- креира видео-запис коришћењем 

Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

-теоријске основе у кратким цртама, кроз 

упутства за реализацију задатака, објашњења 
основних појмова, концепата, стратегија у 

циљу развијања поступности, препознавања 

и установљавања личних стратегија учења 
код ученика 

- практичан рад у групама или 

индивидуално, индивидуализација је 
неопходна код конкретног задатка за 

проверу остварености исхода 

-пројектна настава по задатој теми 
-Остваривање  програмских садржаја у 

тематској целини  ИКТ врши се радом у 

текстуалном документу кроз логичко 
уређивање садржаја коришћењем стилова 

идеално до 3 нивоа дубине (нпр. Heading 1, 

Heading 2, Heading 3)  
У сегменту креирања и обраде дигиталне 

слике, ученицима треба објаснити 

карактеристике векторског и растерског 

представљања слике, 

RGB i CMYK палете боја 
-Упознати ученике са карактеристикама 

радног окружења одабраног програма за 

креирање и обраду векторске графике  
-Наставити рад на креирању растерске 

графике у програму који су ученици 
користили у претходним разредима. Увести 

Континуирано праћење рада 

ученика 

вредновање активности у 

тимском раду 

вредновање базирано на 

практичним примерима и 

вежбама 

квизови , тестови знања 

кроз вежбе и утврђивање 

-усмени одговори ученика 

-персонални директоријуми 

са практичним вежбама и 

задацима у вези са 

програмским садржајима 

-активност ученика на часу 

–интеракција наставник – 

ученик, ученик – ученик 
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алата за снимање екрана појам и сврху слојева. Приказати слику која 

садржи више слојева У одабраном програму, 
-Демонстрирати поступак израде 2D 

анимације. Представити карактеристике 

формата слике gif. Објаснити поступак 
чувања и приказа анимација 

 

 ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  

 

URL, DNS, IP адреса.  

Хипервеза и хипертекст.  

Електронска пошта, креирање налога, 

слање и пријем поште.  

Електронска пошта (контакти, 

безбедност, нежељена пошта).  

Рад на дељеним документима 

(текстуалним документима / 

презентацијама/упитницима...) у 

облаку. 

 

Ученик: 

–разликује појмове URL, DNS, IP 

адреса 

- креира, форматира и шаље 

електронску пошту  

- препозна непримерени садржај, 

нежељене контакте и адекватно се 

заштити 

- зна да објасни појмове 

хипервеза и хипертекст 

- обавља електронску 

комуникацију на сигуран, етички 

одговоран и безбедан начин 

водећи рачуна о приватности 

- сараднички креира и дели 

документе у облаку водећи 

рачуна о одговарајућим нивоима 

приступа  

- подешава хипервезе према делу 

садржаја, другом документу или 

веб локацији  

Остваривање програмских садржаја у 

тематској целини дигитална 

писменост  се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

-теоријске основе у кратким цртама, 

кроз упутства за реализацију задатака, 

објашњења основних појмова, 

концепата, стратегија у циљу развијања 

поступности, препознавања и 

установљавања личних стратегија 

учења код ученика 

- практичан рад у групама или 

индивидуално, индивидуализација је 

неопходна код конкретног задатка за 

проверу остварености исхода 

-објаснити  кроз појам хипервезе 

(хyперлинк) и хипертекста (хyпертеxт). 

Приказати хипертекст и хиперлинк у 

интернет прегледачу, а затим, у 

програмима за обраду текста и израду 

мултимедијалних презентација 

демонстрирати додавање и подешавање 

хипервезе према делу текста у 

документу, другом документу или 

према неком садржају на интернету. 

- Представити интернет сервис 

електронска пошта (e-mail) 

-Ученицима задати да испробају 

креирање, дељење и сараднички рад на 

смисленим документима - текстовима, 

графици, презентацијама, упитницима.  

Континуирано  

праћење ученика од почетка 

до краја часа у безбедном 

понашању на интернету 

кроз разговор између 

наставника и ученика, као и 

између ученика. 

 Вредновање правилног 

слања и пријема 

електронске поште путем 

дељених докумената 

РАЧУНАРСТВО 
 

Рад са изабраним текстуалним 

програмским језиком у области 2D 

графике.  

Основне карактеристике изабране 

графичке библиотеке.  

Методе за исцртавање основних 

- уз помоћ програмске библиотеке 

текстуалног програмског језика 

исцртава елементе 2D графике  

- сарађује са осталим члановима 

групе у свим фазама пројектног 

задатка  

- употребљава петље и генератор 

насумичних бројева за 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

-теоријске основе у кратким цртама, 

кроз упутства за реализацију 

задатака, објашњења основних 

појмова, концепата, стратегија у 

циљу развијања поступности, 

препознавања и установљавања 

личних стратегија учења код 

Континуирано  

праћење ученика од почетка 

до краја часа 

-тестови знања кроз вежбе 

на Petlja.org  и утврђивање 

-усмени одговори ученика 

- Провера знања ученика и 

процена нивоа усвојености 
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геометријских облика.  

Подешавање боја и положаја објеката.  

Примена петљи и случајно генерисаних 

вредности на исцртавање геометријских 

облика.  

исцртавање сложенијих облика 

- планира, опише и 

имплементира  решење 

једноставног проблема 

- креира, уређује и структурира 

дигиталне садржаје који 

комбинују текст, слике, линкове, 

табеле и анимације- проналази и 

отклања грешке у програму 

- креира рачунарске програме 

који доприносе решавању 

пројектног задатка 

- поставља резултат свог рада на 

Интернет ради дељења са другима 

уз помоћ наставника  

- вреднује своју улогу у групи при 

изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен. 

ученика 

- практичан рад у групама или 

индивидуално, индивидуализација 

је неопходна код конкретног 

задатка за проверу остварености 

исхода 

-пројектна настава по задатој теми 

-Остваривање програмских 

садржаја у тематској целини 

рачунарство реализује се кроз 

упознавање ученика са 

библиотеком за 2D графику која ће 

бити коришћена у настави.  

Ученици реализују Увођење појма 

координатног система прозора, 

Увести начине задавања боја 

(именоване боје, боје задате помоћу 

три броја у РГБ систему). 

Објаснити и демонстрирати 

исцртавање раванских и сложених 

фигура 

-За напредније ученике предвидети 

израду анимација , рачунарског 

програма или проблемских задатака 

кроз пројектну наставу тимски или 

индивидуално 

наставних садржаја теме 

путем практичне израде 

програма 

 

Пројектни задатак за теме ИКТ и 

Дигитална писменост Фазе пројектног 

задатка од израде плана до 

представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији 

са другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног 

задатака 

 

- сарађује са осталим члановима 

групе у свим фазама пројектног 

задатка 

- вреднује своју улогу у групи при 

изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен. 

 

При реализацији првог пројектног задатка, 
наставник планира фазе пројектног задатка у 

складу са временом, сложеношћу  

теме, расположивим ресурсима (знања, 
вештине и ставови које су  

ученици усвојили након тематских целина 

ИКТ и Дигитална писменост. Ученици 
заједно са наставником пролазе кроз све 

фазе  

рада на пројектном задатку, при чему 
наставник наглашава сваки  

корак, објашњава, иницира дискусију и 

предлаже решења. 
Посебну пажњу посветити развоју 

међупредметних компетенција, подстицању 

иницијативе и креативности, успостављању  
сарадничких и вредносних ставова код 

ученика. 

При представљању фаза пројекта  понудити 
ученицима пројектне задатке  

који се баве реалним темама из школског 

-истраживачки радови и 

пројекти у вези са другим 

наставним предметима  

-вредновање урађеног 

пројекта 
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или свакодневног живота. Циљ пројектног 

задатка је развијање и неговање: 
поступности,  

повезивања и изградње сопствених 

стратегија учења, вршњачког  
учења, вредновања и самовредновања 

постигнућа. 

Пројектни задаци подразумевају корелацију 
и сарадњу са наставницима осталих 

предмета 

У складу са резултатима истраживања, 
израда видео-упутстава  

којима се демонстрира решавање задатака 

(математика, физика,  
хемија...) 

, израда графичког рекламног  

материјала 
Добар пример сумирања научених поступака 

је израда пратеће документације у виду 

фајлова различитог типа, као што су:  
текстуални фајлови, слике, видео материјали 

и сл. који су настали  

сарадничким радом у облаку. 
 

Пројектни задатак за теме 

Рачунарство  

Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији 

са другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног 

задатака 

 

- сарађује са осталим члановима 

групе у свим фазама пројектног 

задатка 

- вреднује своју улогу у групи при 

изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен. 

Пројектна настава у области 

Рачунарства  користи методе као што су  
проблемска настава и учење засновано на 

истрази (питањима). 

Проблемска настава поставља пред ученике 
стварни проблем  

из живота који треба истражити и за који 

треба предложити могућа решења. Све врсте 
реалних животних проблема могу бити 

повод за проблемску наставу. Пронађена 

решења се могу тестирати и  
о њима се може расправљати. 

Обе наставне методе се фокусирају на 

развијање вештина за  
решавања проблема, критичко мишљење и 

обраду информација.  

Наставни пројекат подразумева 
програмирање у текстуалном програмском 

језику или адаптацију унапред датог 

програма  
у циљу решавања пројектног задатка. За 

реализацију наставног  

пројекта могуће је користити рачунар или 
други програмабилни  

физички уређај.  

Теме наставног пројекта треба осмислити 
тако да подржавају  

функционализацију знања ученика стечених 

учењем различитих  
предмета. 

-истраживачки радови и 

пројекти у вези са другим 

наставним предметима  

-вредновање урађеног 

пројекта 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
ИКТ -Уме да користи алате за 

стилско обликовање документа 

-уме да изврши основне 

корекције растерске слике 

(ниво осветљености, 

контраст,обојеност) 

- зна да креира једноставну 

векторску слику у изабраном 

програму 

 

-Уме да припреми документе у 

Wordu за логичко повезивање 

без израде садржаја  

- усвојио је појмове растерске 

и векторске графике и модела 

приказа боја (RGB, CMYK)  

-зна да дефинише појмове 

пиксел и резолуција 

- уме да креира растерску 

слику и користи филтере у 

изабраном програму   

- уме да креира векторску 

слику у изабраном 

програму(линија, квадрат, 

правоугаоник 

кружница,елипса) и да користи 

основне алате (копирање, 

брисање, премештање, 

означавање) 

 - зна да користи алате за 

уређивање и трансформацију 

слике(опсецање,ротирање, 

смицање и превртање слике) 

 

-Зна да документе у Wordu 

логички повеже и направи 

садржај 

-усвојио је појмове слојева и 

разуме сврху истог 

-користи слојеве у растерској 

графици и уме да користи 

технике (додавања, 

брисања,видљивости и 

сакривања слојева)  

-уме у векторској графици да 

креира сложену фигуру 

састављену од основних , уз 

коришћење алата за селекцију 

и пројектовање 

цртежа(симетрија, ротација) 

-зна да изврши припрему 

цртежа (величина и 

орјентација папира,јединица 

мере, размера) 

 

-Зна да управља садржајем ( 

корекција, исправка додавање, 

брисање делова) 

-уме да користи технике 

подешавања, 

закључавања,провидности и 

стапања слојева у растерској 

графици 

-зна да креира сложен цртеж у 

векторској графици уз примену 

већине алата 

-Уме да направи једноставне 

2D анимације у изабраном 

програму користећи слике у gif 

формату 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

– Ученик разликује безбедно 

од небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на 

интернету при коришћењу 

сервиса електронске поште 

-уме да пошаље и прочита 

електронску пошту 

-рад на дељеним документима 

уз помоћ наставника и ученика 

 

-Ученик разуме значење 

појмова URL,IP адресе и  DNS 

сервиса 

-уме да креира хипервезу у 

Word документу 

-зна да отвори налог 

електронске поште у Gmail 

-зна да управља електронском 

поштом(прими,пошаљи,одгово

ри,одговори свима, уметање 

прилога, хипервеза) 

-зна да ради у on-line анкетама 

и да ради у дељеним 

документима 

-Ученик зна да креира 

хипервезе према делу текста у 

Word документу, према другом 

документу или према садржају 

са интернета 

-разуме све лабеле 

(примљене,послате, 

недовршене, нежељене, отпад, 

означавање порука по 

важности) у оквиру Gmail-

креира контакте у Gmail-у 

-Уме да креира документ са 

разноврсном употребом 

хиперлинкова 

-зна да управља Gmail-ом 

(опције подешавања, прављење 

група за слање е-поште) 

-уме да користи Google drive 

(дели документе, креира 

документ за дељење уз 

коришћење опција подешавања 

дељених докумената) 

 

РАЧУНАРСТВО -Ученик познаје радно -Разуме координатни систем у -Уме да учита текст и слику у -зна да црта сложене фигуре уз 
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окружење програма Pygame 

-зна код за укључивање рада 

библиотеке ,постављање 

наслова прозора, димензије 

прозора, приказ и освежавање 

садржаја прозора, 

искључивање рада библиотеке 

у Pygame 

-зна да нацрта дуж у програму 

 

програму Pygame и прави 

разлику између овог и 

Декартовог координатног 

система у математици 

-усваја појам прозора и 

координатног система прозора, 

задавања боја помоћу три броја 

у RGB систему или 

коришћењем ниских за 

адекватну боју 

-уме да напише код програма 

за исцртавање основних 

примитива ( дуж, испуњен и 

уоквирен правоугаоник и 

квадрат као и круг и кружница) 
-уме да напише код програма 

за исцртавање мало 

компликованијих примитива 

(испуњен и уоквирен 

многоугао,елипса) 

програм 

-Зна да напише програмски код 

за исцртавање сложених 

фигура састављених од 

основних и мало 

компликованијих примитива 

 

помоћ петљи 

-уме да репродукује и направи 

једноставне анимације 

-уме да поправи погрешан код 

у програму 

 

Пројектни задатак за теме 

ИКТ и Дигитална писменост 

-учествује у изради пројекта 

само  уз помоћ наставника и 

других ученика 

-уме да презентује део пројекта 

у коме је учетвовао сараднички 

-уме да презентује пројекат 

самостално 

-уме да презентује пројекат 

самостално са критичким 

освртом на добре и слабе 

стране пројекта 

Пројектни задатак за теме 

Рачунарство 

-учествује у изради пројекта 

само  уз помоћ наставника и 

других ученика 

-уме да презентује део пројекта 

у коме је учетвовао сараднички 

-уме да презентује пројекат 

самостално 

-уме да презентује пројекат 

самостално са критичким 

освртом на добре и слабе 

стране пројекта 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање РАЗРЕД: Седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз јединство наставе Физичког и здравственог васпитања, ваннаставних и ваншколских активности 

у складу са програмом. Програм седмог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из претходних 

разреда. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
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МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

 

 примени комплексе простих 

и општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интензитета у самосталном 

вежбању; 

 сврсисходно користи 

научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим 

ситуацијама; 

 зна и разуме комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 упоређује резултате 

тестирања са вредностима за 

свој узраст.       

 чува животну средину током 

вежбања.      

 користи основну 

терминологију 

вежбања.          

 Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 примени достигнут ниво 

усвојенеи ниво технике 

кретања у игри, спорту, и 

свакодневном животу. 

 поседује висок ниво знања, 

вештине и умења. 

 демонстрира сложеније 

комплексе вежби.  

 примењује у свакодневном 

животу.  

При планирању кондиционог вежбања у 

главној фази часа, треба узети у обзир 

утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити 

вежбе чији делови биомеханичке 

структуре одговарају основном задатку 

главне фазе часа и служе за обучавање и 

увежбавање (обраду и утврђивање) 

конкретног задатка. Методе вежбања 

које се примењују у настави су 

тренажне методе (континуирани, 

понављајући и интервални метод, 

кружни тренинг, и др.), прилагођене 

узрасним карактеристикама ученика. У 

раду са ученицима примењивати 

диференциране облике рада, дозирати 

вежбања у складу са њиховим 

могућностима и примењивати 

одговрајућу терминологију вежби. 

Време извођења вежби и број 

понављања, задају се групама ученика 

или поједницма у складу са њиховим 

способностима, водећи рачуна о 

постизању што веће радне ефикасности 

и нтензитета рада. Акценат се ставља на 

оне моторичке активности којима се 

најуспешније супротставља 

последицама хипокинезије.  

Препоручени начини рада за развој 

физичких спосбности ученика.  

1. Развој снаге 

 без и са реквизитима,  

 на справама и уз помоћ справа. 

1200. Развој 

покретљивости 

 без и са реквизитима, 

 уз коришћење справа, 

 уз помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

 истрајно и интервално трчање,  

 вежбање уз музику – аеробик, 

 тимске и спортске игре, 

 пешачење у дужини од 10 km 

(организовати у оквиру недеље 

школског спорта или активности у 

Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа 

ученика, односно креирање захтева 

којима се може утврдити да ли су 

ученици достигли оно што је описано 

одређеним исходом. Исходи помажу 

наставницима у праћењу, прикупљању 

и бележењу постигнућа ученика. Како 

ће у процесу вредновања искористити 

исходе наставник, сам осмишљава у 

односу на то који се начин праћења и 

процене њему чини најрационалнијим 

и најкориснијим. Поред тога, постојање 

исхода олакшава и извештавање 

родитеља о раду и напредовању 

ученика. 

У процесу праћења и оцењивања 

пожељно је користити лични картон 

ученика (eвидeнциja o прoцeсу и 

прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe 

и прeпoрукe) као извор података и 

показатеља о напредовању ученика. 

Предности коришћења личног картона 

ученика су вишеструке: омогућава 

кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe 

нaпрeдoвaњa, представља увид у 

прaћeњe рaзличитих аспеката учења и 

развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за 

самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и 

слабе стране) ученика. 

У циљу сагледавања и анализирања 

ефеката наставе Физичког и 

здравственог васпитања, препоручује 

се да наставник подједнако, 
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 препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ 

вежбе.  

 препознаје лепоту покрета и 

кретања у физичком 

вежбању и спорту. 

 

природи - излет) 

 други модели вежбања. 

4. Развој координације 

 извођење координационих вежби 

у различитом ритму и 

променљивим условима (кретање 

екстремитетима у више равни). 

5. Развој брзине и експлозивне 

снаге 

 једноставне и сложене кретне 

структуре изводити максималним 

интензитетом из различитих 

почетних положаја, изазване 

различитим чулним надражајима 

(старт из различитих положаја 

итд.),  

 штафетне игре,  

 извођење вежби различитом 

максималном брзином (бацања, 

скокови, акробатика, шутирања, 

ударци кроз атлетику, гимнастику, 

тимске и спортске игре). 

За ученике који из 

здравствених разлога изводе посебно 

одабране вежбе, потребно је обезбедити 

посебно место за вежбање, а за оне са 

којима се програм реализује по 

индивидуално образовном програму 

(ИОП-у), неопходно је обезбедити 

одговарајуће  услове, узимајући у обзир 

њихове могућности. 

континуирано прати и  вреднује: 

1. Активност и однос ученика према 

физичком и здравственом 
васпитању који обухвата: 

 вежбање у адекватној спортској 

опреми;  

 редовно присуствовање часовима 

Физичког и здравственог 

васпитања;  

 учествовање у ваннаставним и 

ваншколским активностима и др.  

 

27456. Приказ три комплекса 

усвојених општеприпремних вежби 
(вежби обликовања), са и без 

реквизита; 

 

3. Достигнут ниво постигнућа 

моторичких знања, умења и навика 

(напредак у усавршавању технике): 

АТЛЕТИКА 

Основни садржаји 
Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање – припрема за 

крос. 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис. 

Бацање „вортекс-а“. 

Проширени садржаји 
Скок увис (леђна техника) 

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

 зна и разуме комлексе простих и 
општеприпремних вежби. 

 упоређује резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст.       

 чува животну средину током вежбања.      

 користи основну терминологију 
вежбања.          

 Одржава стабилну и динамичку равнотежу 
у различитим кретањима и изводи ротације 

тела. 

 примени достигнут ниво усвојенеи ниво 

технике кретања у игри, спорту, и 
свакодневном животу. 

Препорука је да се садржаји 

атлетике реализују у јесењем и 

пролећном периоду, у складу 

са условима. 

 

Основни садржаји 

 Усавршавање технике 

спринтерског трчања и 

ниског старта. Трчање 

деоница до 60 m. 

Техника штафетног 

трчања (4 x 60 m); 

Атлетика:  

Tехника измене штафете; скока увис 

опкорачна техника;  

Спринтерско трчање 60 m на време, 

бацање вортекса. Истрајно трчање у 

трајању од 8 минута. Техника бацања 

„вортекса” 

Трчање школског кроса. 
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Тробој 

 

 поседује висок ниво знања, вештине и 

умења. 

 демонстрира сложеније комплексе вежби.  

 примењује у свакодневном животу.  

 препознаје грешке при вежбању и схвата 

циљ вежбе.  

 препознаје лепоту покрета и кретања у 
физичком вежбању и спорту. 

 кратко опише основне карактеристике и 
правила атлетике и спортске гране - 

дисциплина које се уче. 

 развија своје моторичке способности 
применом вежбања из атлетике. 

 одржава стабилну и динамичку равнотежу 

у различитим кретањима и изводи ротације 
тела. 

 примењује мере безбедности у вежбању у 
школи и ван ње. 

 примењује здравствено хигијенске мере у 
вежбању.  

 одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима 

 примени атлетске дисциплине у складу са 
правилима 

 развија своје моторичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

 учествује на школском такмичењу и у 
систему школских спортских такмичења 

 Усавршавање технике 

истрајног трчања и 

високог старта; 

 Скок удаљ техника 

„увинуће” и предвежбе 

за  корачну технику; 

 Скок увис опкорачном 

техником;  

 Бацања кугле 3 kg 

девојчице, 4 kg дечаци – 

бочна техника; 

 Бацање „вортекс-а” у 

даљ; 

 

Проширени садржаји: 

Четворобој – кроз 

унутародељенско такмичење 

применити четири дисциплине 

које су ученици савладали 

(спринтерско трчање 60 m, 

бацање вортекса или кугле, 

скокови увис или удаљ, 

истрајно трчање 600 m 

ученице, 800 m ученици). 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације 

вежби  карактеристичних за 

поједине справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполина 

Вратило 

Двовисински разбој 

Паралелни разбој 

Кругови 

Коњ са хватаљкама 

 Ученик зна и разуме 

комлексе простих и 

општеприпремних вежби. 

 Користи научене вежбе у 

спорту и рекреацији у 

различитим животним 

ситуацијама. 

 одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

 примени вежбања из 

гимнастике за развој 

моторичких способности 

Препорука је да се садржаји рeализују у 

оба полугодишта.  
 

Основни садржаји 

Ученике је неопходно поделити у 
радне групе према полу, према нивоу 

усвојености вежби из претходних разреда и 

њиховим способностима. Са ученицима, који 
нису савладали поједине вежбе из програма 

до шестог разреда, раде се оне предвежбе и 

вежбе које ће им омогућити њихово 
усвајање. Усвојене вежбе из шестог разреда 

надограђују се новим садржајима 

предвиђеним овим програмом. Поставити 
више радних места. На сваком часу увести 

нови задатак уз понављање претходних. Док 

једна група обрађује нови садржај, остале 
групе понављају усвојене садржаје, при чему 

је могуће организовати чување и помагање 

Вежбе на тлу:  

 став на шакама, колут напред уз помоћ, 

 летећи колут,  

 два премета странце „звезде” спојено, 

 мост заклоном (ученице); мост из лежања на 
леђима (ученици).  

Састав на тлу комбинован од елемената из петог, шестог и 

усвојених елемената из седмог разреда. 
       Прескок:  

 разношка, згрчка (висина справе до 120 цм).  
   Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 

 скокови: пруженим телом;  скок са згрченим 
предножењем. 

      Вратило 

 дочелно вратило: упор предњи, премаах одножно 

десном, премах одножно левом – нагласити упор 
стражњи, 
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Греда 

Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније 

вежбе и комбинације вежби 

 

 Схвата вредности спортске 

гимнастике за сопствени 

развој. 

 кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике и спортске гране - 

дисциплина које се уче. 

 Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

апортским манифестацијама. 

 Примењује мере 

безбедности у вежбању у 

школи и ван ње. 

 Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ 

вежбе.  

 демонстрира сложеније 

комплексе вежби.  

 Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 Примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама 

ангажовањем ученика. Промена радих места 

врши се након одређеног броја понављања. 
Група које није прошла неки задатак на часу, 

исти ће реализовати на следећем часу. 

Ученику који не може да изведе задату 
вежбу даје се олакшани задатак.  

Проширени садржаји  

Могу се реализовати кроз часове на којима се 
реализују основни садржаји програмом који 

је диференциран према способностима 

ученика – за напредне ученике. Oвакве 
моделе могуће је применити на све садржаје 

спортске гимнастике. Гимнастички полигон 

осмислити према степену усвојености 
обрађених садржаја и претходих знања.  

 

    1. Тло (ученице и ученици): 
           Основни садржаји 

 став на шакама, колут напред уз 
помоћ, 

 два повезана премета странце упором 
(„звезде”),  

 предножењем премет странце упором 
са окретом за 1800 до става на једној 

нози, другом заножити, 

 колут летећи из места и залетом.  
Састав на тлу комбинован од вежби из 

петог, шестог и усвојених вежби из седмог 

разреда. За ученице унети вежбе из 

ритмике (види вежбе на греди). 

     Проширени садржаји 

 став на шакама, колут напред, 

 залетом премет странце упором са 
окретом за 1800 до става на једној 

нози  и припремне вежбе за рондат. 
 

 2. Прескок (ученице и ученици):  

             Основни садржаји 
              коњ у ширину висине 110 цм (уз 

квалитетну даску висина коња 120 цм):  

 згрчка и разношка – усавршавање 
фазе првог и фазе другог лета. 

             Проширени садржааји 

             коњ  у ширину (120 за ученце и 125 

cm за ученике);  

 припремне вежбе за прескоке са 
заножењем. 

 

 3. Трамполина или одскочна даска (ученице 

и ученици): 
              Основни садржаји 

 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај 

назад у упору, саскок из упора предњег замахом 

ногама уназад  (зањихом) до става на тлу, 

 доскочно вратило: њихање у вису предњем са 
повећавањем амплитуде, у зањиху саскок.  

        Двовисински разбој 

 комбинација: лицем према н/п – суножним 
одскоком наскок у упор предњи, премах 

одножно десном, премах одножно левом – 

нагласити упор стражњи, прехват на в/п, 
предњих и спојено саскок у предњиху (уколико 

нема двовисинског разбоја саскок замахом 

ногама унаапред – предношка). 
          Паралелни разбој           

 комбинација: (из положаја бочно): наскок у упор, 

предњих, зањих, предњихом предношка са 

окретом (1800) према притци до става на тлу. 
           Кругови 

                дохватни кругови (ученици и ученице):   

 комбинација: из виса стојећег згибом вис 
узнето, вис стрмоглави, вис узнето, саскок 

кроз згиб у вису предњем (уз помоћ). 
          Коњ са хваатаљкама 

 комбинација: из упора предњег на хватаљкама, 
премах одножно десном напред ван, премах 

одножно десном назад и спојено премах одножно 
левом напред ван, премах одножно левом назад, 

саскок назад или провлаком ногу између 

хватаљки саскок напред. 

          Греда 

ниска греда - поновити и допунити садржаје из претходног 

разреда (ниска греда): 

 комбинација вежби из основног програма 

(ученице саме комбинују две дужине ниске греде 
– обавезно са наскоком и саскоком). 

Висока греда - комбинација вежби: (чеоно према греди): 

из места или залетом наскок у упор одножно, окрет за 
900 у упор клечећи на одножној нози, заножити 

слободном ногом (вага у у упору клечећем „мала вага”); 

клек искораком заножне и спојено усправ, одручити, 
лагано трчање или ходање на прстима, ходање 

докорацима, скок суножним одскоком и доскоком на 

једну ногу; саскок пруженим телом са окретом 900 или 

1800.  
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 скокови: пруженим телом;  скок са 

згрченим предножењем. 

          Проширени садржаји 

–  скокови пруженим телом са окретом око 
уздужне осе за 1800; скок са предножним 

разножењем. 

 
 4. Вратило 

          Основни садржаји       

 дочелно вратило: упор предњи, 
премаах одножно десном, премах 
одножно левом – нагласити упор 

стражњи, 

 дохватно вратило: из упора предњег 
саскок подметно, 

 доскочно вратило: њихање у вису 
предњем са повећавањем амплитуде, 
у зањиху саскок.  

            Проширени садржаји 

 комбинација: узмак из виса стојећег, 
ковртљај назад у упору, саскок из 

упора предњег замахом ногама 
уназад  (зањихом) до става на тлу. 

 

 5. Двовисински разбој 
          Основни садржаји  

 комбинација: лицем према н/п – 
суножним одскоком наскок у упор 

предњи, премах одножно десном, 

премах одножно левом – нагласити 

упор стражњи, прехват на в/п, 

предњих и спојено саскок у 
предњиху. 

            Проширени садржаји 

 комбинација: узмак из виса стојећег, 
ковртљај назад у упору, саскок 

замахом ногама уназад (зањихом), до 
става на тлу. 

 

 6. Паралелни разбој 
          Основни садржаји  

 комбинација: (из положаја бочно): 
наскок у упор, предњих, зањих, 

предњихом предношка са окретом 
(1800) према притци до става на тлу 

            Проширени садржаји 

 комбинација: из положаја бочно 
наскок у упор и спојено предњих и 

зањих у упору; предњихом упор 
седећи разножно пред рукама, 

прехват кроз узручење до упора 
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седећег за рукама, заножењем 

сножити; њихање и саскок 
предњихом предношка са окретом за 

1800 или зањихом заношка. 

 
 7. Кругови 

          Основни садржаји  

          дохватни кругови (ученици и 
ученице):   

 комбинација: из виса стојећег 
згибом вис узнето, вис стрмоглави, 

вис узнето, саскок кроз згиб у вису 

предњем (уз помоћ). 
Проширени садржаји 

            доскочни кругови (ученици): 

 комбинација: вис, из замаха 
предњихом вис узнето, вис 
стрмоглави - издржај, вис узнето, 

вис стражњи и сп. саскок (уз 

помоћ).  
 8. Коњ са хватаљкама 

          Основни садржаји  

 комбинација: из упора предњег на 
хватаљкама, премах одножно десном 

напред ван, премах одножно десном 
назад и спојено премах одножно 

левом напред ван, премах одножно 

левом назад, саскок назад или 
провлаком ногу између хватаљки 

саскок напред. 
          Проширени садржаји 

 метања: премаси одножно у сва три 
упора: предњи, јашући, стражњи, 

коло одножно, саскок: одношка 

премахом одножно из упора јашућег; 
заношка (или одбочка) из упора 

јашућег ван. 

 
  9. Греда 

Вежбе прво научити на тлу, шведској клупи 

и ниској греди и на крају на високој греди. 
          Основни садржаји  

ниска греда - поновити и допунити садржаје 

из претходног разреда (ниска греда): 

 боком поред греде; суножним 
одскоком наскок на греду суножно 

(једна нога мало испред друге),  

 различити начини ходања: у успону, 
са згрченим предножењем, са 

заножењем, са одножењем, са 
високим предножењем,  

 окрет у успону на средини греде;  
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 суножним одскоком скок пружено и 

доскок на једну ногу, друга је у 

предножењу,  

 вага претклоном и заножењем,  

 саскок згрчено. 
Висока греда - комбинација вежби: (чеоно 

према греди): из места или залетом наскок 
у упор одножно, окрет за 900 у упор 

клечећи на одножној нози, заножити 

слободном ногом (вага у у упору клечећем 
„мала вага”); клек искораком заножне и 

спојено усправ, одручити, лагано трчање 

или ходање на прстима, ходање 
докорацима, скок суножним одскоком и 

доскоком на једну ногу; саскок пруженим 

телом са окретом 900 или 1800 .  
            Проширени садржаји 

           Висока греда:  

 наскоци (у упор чучећи; у упор 
предњи одножно; сед „амазон“), 

  различити начини ходања и трчања 

  „галоп“; „дечији“ поскоци, „мачији“ 
скок;  

 окрети за 1800 на једној нози; 

 саскоци (предножно разножни; са 
окретом за 3600). 

              комбинације вежби најмање две дужине 
греде. 

 

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТОВА 

Одбојка: 
Основни елементи технике, 

тактике и правила игре; 

 

Футсал: 
Игра уз примену правила 

 

Рукомет: 
Игра уз примену правила 

 

Кошарка: 
Сложенији елементи технике, 

тактике и правила игре  

 Препознаје основне 

исложене 

одбојкашке  елементе. 

 изведе елементе 

одбојкашке технике;  

 примени основна 

правила одбојке; 

 користи елементе 

технике у игри; 

 примени основне 

тактичке елементе 

спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

Садржаји одбојке, футсала, 
рукомета, кошарке и активности по избору 

ученика реализују се на часовима Физичког и 

здравственог васпитања. 
 

3. 1. Одбојка 

 Усвојене елементе технике треба 
применити у игри на часу. Континуитет у 

усвајању садржаја могуће је постићи тако 

што се претходно усвојени садржаји користе 
као уводни или специфично припремни на 

наредном часу. 

 

Основни садржаји 

 основни положај – техника 
одигравања лопте прстима, 

 основни положај – техника 
одигравања лопте „чекићем“, 

 игра преко мреже у три контакта – 
прстима и „чекићем“, 

 доњи (школски) сервис, 

Одбојка:  

 Одигравање лопте 

техникама прстима и 

„чекићем“; 

 Доњи сервис; 

 Смечирање у 

олакшаним условима; 

 Индивидуални блок; 

 Игра преко мерже; 

 

Рукомет: 

Примена елемената технике у 

игри. Придржавање тактичких 

упутстава и кретање у игри. 
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Активност по избору  
 

 Препознаје основне и 

сложене футсал технике. 

 примени основна 

правила фустала; 

 користи елементе 

технике у игри; 

 примени основне 

тактичке елементе 

спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 Препознаје основне 

исложене 

рукометне  елементе. 

 изведе елементе 

рукометне технике;  

 примени основна 

правила рукомета; 

 користи елементе 

технике у игри; 

 примени основне 

тактичке елементе 

спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 Препознаје основне 

исложене 

одбојкашке  елементе. 

 изведе елементе 

окошаркашке технике;  

 примени основна 

правила кошарке; 

 користи елементе 

технике у игри; 

 техника смечирања  у олакшаним 

условима (нижа мрежа, подбацивање 

лопте и сл.), 

 индивидуални блок, 

 горњи сервис, 

 елементи одбојкашке игре. 
 

Проширени садржаји 

 „лелујави“ сервис, 

 групни блок (двојни и тројни), 

 игра са задатком - тактика. 
 

3.2. Футсал 

 Са ученицима поновити усвојене 

елементе технике и тактике. 

 Примена усвојених елемената у 
диригованој и ситуационој игри. 

 Игра уз примену правила. 
 

3.3. Рукомет 

 Са ученицима поновити усвојене 
елементе технике и тактике. 

 Примена усвојених елемената у 
диригованој и ситуационој игри. 

 Игра уз примену правила. 

 
3.4. Кошарка 

Са ученицима поновити усвојене основне елементе 

технике и тактике и реализовати неке од 
наведених елемената, као и њихову 

примену у диригованој игри и игри уз 

примену правила:  

 дриблинг (сложеније варијанте), 

 повезивање елемената технике у 

акционе целине (хватање лопте, 
дриблинг, шутирање и др); 

 финтирање, 

 демаркирање, 

 ситуациона игра 1:1, 

 сарадња два и три играча у 
позиционој игри и контранападу 
(обука кроз игру), 

 игра 3:3; 4:4 (игра на један кош), 

 финте (продор, шут), 

 игра „2:2- pick and roll”, 

 игра „2:2“ по на принципу „додај и 
утрчи – back doorˮ, 

Кошарка: 

Примена елемената технике у 

игри. Придржавање тактичких 

упутстава и кретање у игри. 
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 примени основне 

тактичке елементе 

спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским 

манифестацијама. 

 Решава конфликте на 

друштвено прихватљив 

начин. Прихвата победу 

и пораз 

 позициона игра 3:3 и 5:5, 

 игра са применом правила. 
 

3.5. Активности по избору 

 У складу са просторно техничким 
могућностима школе наставник у договору 

са учницима реализује неке од наведених 

активности: 

 Кондиционо вежбање (кружни 

тренинг, аеробик, елементи фитнеса и 
др.) 

 Обучавање, увежбавање и 
усавршавање елемената предвиђених 

проширеним наставним садржајима; 

 Пливање и ватерполо; 

 Скијање; 

 Клизање; 

 Бадминтон; 

 Стони тенис; 

 Оријентиринг; 

 Јаџент; 

 Основни елементи борилачких 
спортова и самоодбране; 

 Друге активности по избору Стручног 
већа школе; 

 Активности од значаја за локалну 

заједницу. 

ПЛЕС И РИТМИКА 

Основни садржаји 
Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Народно коло „Моравац“ . 

Народно коло из краја у којем 

се школа налази. 

Енглески валцер. 

 

Проширени садржаји 
Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

Основни кораци rock n roll 

 изведе кретања у 

различитом ритму; 

 игра народно коло; 

 изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других 

култура;  

 изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку 

пратњу; 

 Демонстрира различите 

врсте плеса, ритмичких 

вежби  и народних кола. 

 Препознаје и исправља 

грешке при извођењу 

Основни садржаји 

Њихања и кружења са 

вијачом у фронталној и сагиталној 

равни у месту и кретању (вежбе по 

избору наставника). Дупли провак 

кружењем вијаче унапред. 

Коло „Моравац“ четири варијанте, 

савладати 5 варијанту. Основни 

кораци енглеског валцера. 

 

Проширени садржаји 

 Састав са вијачом.  

 Дупли провлак кружењем 

вијаче уназад. 

 Састав са обручем 

састављен од елемената 

обрађених у петом и 

шестом, разреду. 

Плес и ритимка:  

 Вежба са вијачом, лоптом или 

обручем. Дупли провак 

кружењем вијаче унапред.  

 Народно „Моравац“ коло уз 

музику (трећа, четврта и пета 

варијанта). 

 Енглески валцер. 
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 покрета и вежби.  

 Повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим утицајем на 

здравље. 

 

 Састав са лоптом састављен 

од елемената обрађених у 

петом и шестом разреду. 

 Усавршити коло из краја у 

коме се школа налази, 

усвојено у предходном 

разреду 

 Енглески Валцер – 

мешовити парови. 

ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО 

Основни садржаји 

Пливање 
Техника краула. 

Техника прсног пливања. 

Одржавање на води на разне 

начине и самопомоћ. 

Роњење у дужину до 10 m. 

Пливање 25 m одабраном 

техником на време. 

Проширени садржаји 
Мешовито пливање (две 

технике) 

Ватерполо 
Пливање са лоптом 

Хватање и додавање 

Шут на гол 

Проширени садржаји 

Пливање 
Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Ватерполо 
Основни елементи тактике и 

игра. 

 

 преплива 25 m техником 

краула, леђног краула и 

прсном техником; 

 процени своје способности и 

вештине у води; 

 скочи у воду на ноге и на 

главу. 

 рони у дужину у складу са 

својим могућностима 

 поштује правила понашања 

у води, и око водене 

средине; 

 уочи ризичне ситуације у 

води и око ње; 

 вреднује утицај примењених 

вежби на организам; 

 Примењује здравствено 

хигијенске мере у вежбању.  

 Контролише покрете и 

одржава тело у води. 

 

Наставна тема Пливање и Ватерполо, 
реализује се у школама у којима за то постоје 

услови, у оквиру редовне наставе. 

Школе које се определе за реализацију 

програмских садржаја пливања и ватерпола 

на објектима изван школе, часове организују 

по посебном распореду. 
Уколико не постоји могућност 

реализације наставе пливања у овом разреду, 

број часова намењен овој наставној теми 
распоређује се другим наставним темама 

предвиђених програмом па се самим тим и 

исходи за ову тему се не могу достићи у овом 
разреду. 

 

1. Пливање 
Приликом реализације садржаја 

Пливања формирати групе пливача и 
непливача. 

 

Основни садржаји 
Вежбе дисања, рад ногу, пловак, 

одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни 

краул), техника прсног пливања, скок на 
главу и изрон. 

Пливање техником краула или леђног 

краула; Пливање 25 m на време одабраном 
техником; Роњење по дужини у складу са 

способностима ученика до 10 m; 

 
Проширени садржаји 

Мешовито пливање техникама 

прсног и краул пливања 

 

1. Ватерполо 

Садржаји ватерпола реализују се са 
ученицима који припадају групи 

„пливача” 

 Пливање са лоптом 

 Хватање и додавање 

 Шут на гол 

Пливање и ватерполо:  

 Техника прсног 

пливања. 

 Пливање са лоптом. 
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 Основни садржаји 

 Одржавање на води; 

 Пливање са лоптом (вођење 
лопте); 

 Хватање и додавање лопте; 

 
 Проширени садржаји 

 Основни елементи тактике; 

 Диригована игра 

ПОЛИГОНИ 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима 

 процени ниво сопствене 

дневне физичке активности; 

 користи различите вежбе за 

побољшање својих 

физичких способности;   

 процени последице 

недовољне физичке 

активности 

 примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње; 

 одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

 примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама; 

 

Наставник након једне или више 
обрађених наставних тема може реализовати 

полигон у складу са усвојеним моторичким 

садржајима из:  

 спортских игара; 

 гимнастике и 

 полигон са препрекама који 
садржи:  

колутања и пузања, провлачења, 

промене правца, савладавања препреке 

одбочком, прескакања препрека увис и 
удаљ, прелажење високе греде, узмак 

на вратилу, пењање на шведске лестве 

и саскок, пењање уз шипку или 
конопац 

 

1. Тестирање и мерење 
Праћење физичког развоја и 

моторичких способности спроводи се на 

почетку и крају школске године, из простора 
кардиореспираторне издржљивости (процена 

аеробног капацитета), телесног састава 

(посебно телесне масноће), мишићне снаге, 
издржљивости у мишићној снази, гипкости и 

агилности. Модел континуираног праћења 

физичког развоја и моторичких способности 
у настави Физичког и здравственог 

васпитања, батерија тестова, критеријумске 

референтне вредности и начин њиховог 
тумачења, организација и протокол 

тестирања као педагошке импликације 

детаљно су објашњени у наведеном 

приручнику.  

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И 

СПОРТ 

Основни садржаји 
Основна подела вежби.  

 процени ниво сопствене 

дневне физичке 

активности; 

 користи различите вежбе за 

побољшање својих 

Ова наставна област 

реализујe се кроз све друге 

наставне области и теме уз 

практичан рад и састоји се од 

1. Индивидуални напредак 

моторичких способности 
 

Индивидуални напредак 
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Функција скелетно-мишићног 

система. 

Основна правила Одбојке. 

Понашање према осталим 

субјектима у игри (према 

судији, играчима супротне и 

сопствене екипе). 

Чување  и  одржавање 

материјалних добара која се 

користе у вежбању. 

Облици насиља у физичком 

васпитању и спорту. 

Навијање, победа, пораз 

решавање спорних ситуација. 

Писани и електронски извори 

информација из области 

физчког васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији 

сналажења у ванредним 

ситуацијама. 

Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. 

Повезаност физичког вежбања 

и естетике. 

Породица и вежбање 

Планирање вежбања. 

 

физичких способности;   

 процени последице 

недовољне физичке 

активности 

 примени мере безбедности 

у вежбању  у школи и ван 

ње; 

 одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

 примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама; 

 примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима; 

 решава конфликте на 

друштвено прихватљив 

начин; 

 пронађе и користи 

различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

 прихвати победу и пораз;  

 уважи различите спортове 

без обзира на лично 

интересовање; 

 примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама; 

 повеже значај вежбања за 

одређене професије; 

 вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и 

спорту; 

 подстиче породицу на 

редовно вежбање; 

две наставне теме Физичко 

вежбање и спорт и 

Здравствено васпитање 

 

моторичких способности сваког 

ученика процењује се у односу на 

претходно проверено стање. 

Приликом оцењивања неопходно 

је узети у обзир способности 

ученика, степен спретности  и 

умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, 

приликом оцењивања узима се у 

обзир његов иднивидуални 

напредак у односу на претходна 

достугнућа и могућности као и 

ангажовање ученика у наставном 

процесу. 

 

Код ученика ослобођених од 

практичног дела наставе, наставник 

прати и вреднује: 

- познавање основних правила, 

гимнастике, атлетике, спортске 

игре, пливања, ватерпола и 

основних здравствено-

хигијенских правила вежбања; 

- учешће у организацији 

ваннаставних активности. 

 

 Праћење, вредновање и 

оцењивање ученика ослобођених од 

практичног дела наставе, наставник 

може извршити усменим или 

писменим путем. 

 

 Праћење вредновање и 

оцењивање ученика са 

инвалидитетом врши се на основу 

њиховог иднивидуалног напретка. 
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Основни садржаји 
Утицај аеробног вежбања 

(ходања, трчања и др.) на 

кардио-респираторни систем. 

Здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа и 

градивних материја (протеини и 

беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских напитака и 

последице њиховог 

прекомерног конзумирања. 

Прва помоћ након површинских 

повреда (посекотина и 

одеротина). 

Вежбање у различитим 

временским условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана 

и алкохола. 

Додаци исхрани – суплементи. 

Вежбање и менструални 

циклус. 

Значај заштите репродуктивних 

органа приликом вежбања. 

 

 повеже врсте вежби, игара 

и спорта са 

њиховим  утицајем  на 

здравље; 

 коригује дневни ритам 

рада, исхране и одмора у 

складу са својим 

потребама;  

 користи здраве намирнице 

у исхрани; 

 разликује корисне и штетне 

додатке исхрани;  

 примењује здравствено-

хигијенске мере у 

вежбању;  

 правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ 

приликом повреда; 

 чува животну средину 

током вежбања; 

 препозна последице 

конзумирања дувана, 

алкохола и штетних 

енергетских напитака; 

 води рачуна о 

репродуктивним огранима 

приликом вежбања. 

 Примењује здравствено 

хигијенске мере у 

вежбању.  

Ова наставна област 

реализујe се кроз све друге 

наставне области и теме уз 

практичан рад и састоји се од 

две наставне теме Физичко 

вежбање и спорт и 

Здравствено васпитање 

 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Ученик остварује минималан 

напредак у савладавању 

програма предмета и 

испуњавања уз велику помоћ 

наставника захтеве који су 

утврђени у већем делу 

Ученик остварује напредак у 

савладавању програма 

предмета испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

већи део на средњем нивоу 

постигнућа, уз већу помоћ 

Ученик  остварује значајан 

напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и 

Ученик остварује веома 

значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 
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основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа и ангажовање 

ученика. 

 

 

 

Ученик остварије вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности са 

доста грешака при извођењу. 

 

наставника, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

постигнућа, уз ангажовање 

ученика.  

 

 

Ученик остварије вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

вече грешке при извођењу. 

средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног нивоа 

постигнућа уз мању помоћ 

наставника, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз 

висок степен ангажовања. 

 

 

Ученик остварије вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

мање грешке при извођењу. 

основном и средњем нивоу, 

као и већину захтева са 

напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

постигнућима, уз веома висок 

степен ангажовања. 

 

 

Ученик остварије ниво 

вредности националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности без грешака при 

извођењу. 

АТЛЕТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основне 

дисциплине атлетике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик препознаје технику 

измене штафете; скока увис 

опкорачне технике; као и  

спринтерско трчање 

 

Ученик препознаје технику 

ниског старта и разликује 

ниски од високог старта. 

 

Ученик остварује минималне 

вредности мерења. 

 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

већу помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз велику помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира 

технику измене штафете, 

,бацања кугле, скока увис као и 

технику спринтерског трчања 

и ниски старт. 

 

Ученик остварује средње 

вредности мерења. 

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

Ученик који 

остварује  напредак уз малу 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

мању помоћ наставника 

 

Ученик разуме и зна да 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби уз мању помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира 

технику измене 

штафете,бацања кугле, скока 

увис као и технику 

спринтерског трчања и ниски 

старт. 

 

Ученик зна и разуме правила 

штафетне трке уз мању помоћ 

 

Ученик који остварује  висок 

напредак при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно  разуме 

поделу и зна да наведе 

дисциплине атлетике 

самостално. 

 

Ученик  самостално 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби 

 

Ученик потпуно  самостално, 

без грешки демонстрира 

атлетске технике 

 

Ученик примењује све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника 

 

Ученик се одговорно  односи 
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демонстрацији техника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања 

наставника. 

 

Ученик зна и разуме правила 

спринтерске  трке уз мању 

помоћ наставника. 

 

Ученик уз малу помоћ 

наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања, и 

у великој мери реализује 

задату дистанцу. 

 

Ученик примењује 

безбедносне мере при 

демонстрацији технике бацања 

кугле. 

 

Ученик се одговорно  односи 

према објектима, справама и 

реквизитима. 

 

Ученик препознаје грешке при 

извођењу атлетских техника, 

уз мању помоћ наставника. 

 

 

 

 

 

 

према објектима, справама и 

реквизитима. 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе. 

  

Ученик потпуно 

самостално  зна да наведе 

наведе каракеристике Крос 

трчања, и успева да истрчи 

задату дистанцу. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

 

 

 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основну 

поделу спортске гимнастике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик разликује вежбе на 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз већу 

помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз већу помоћ 

Ученик који 

остварује  напредак уз 

минималну помоћ наставника 

при савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз 

минималну  помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 

вежби уз минималну помоћ 

Ученик који 

остварује  напредак без помоћ 

наставника при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно разуме поделу 

и зна самостално да наведе 

вежбе и справе спортске 

гимнастике. 

 

Ученик самостално 

демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 
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партеру од вежби на справама. 

 

Ученик препознаје основну 

терминологију спортске 

гимнастике (правилан назив 

гимнастичких елемената) 

 

Ученик препознаје вежбе на 

партеру.  

 

Ученик зна да наведе 

гимнастичке справе и њихове 

карактеристике уз помоћ 

наставника. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира гимнастички 

елемент уз велику помоћ 

наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

наставника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм – техника згрчка и 

разношка. 

 

Ученик демонстрира ходање 

на греди са окретима и 

одржавањем равнотеже уз 

мању помоћ наставника.  

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

наставника. 

 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз мање грешке помоћ 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм – техника згрчка и 

разношка. 

 

Ученик демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже уз мању помоћ 

наставника.  

 

Ученик 

примењује  безбедносне мере 

при демонстрацији техника. 

 

вежби. 

 

Ученик самостално наставника 

демонстрира вежбе на партеру 

(колут напред, колут назад, 

став на шакама, премет 

странце „звезда“, мост, краћи 

састав на тлу. 

 

Ученик самостално и без 

грешки демонстрира прескок 

повишене справе до 120цм – 

техника згрчка и разношка. 

 

Ученик самостално и без 

грешки демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже. 

 

Ученик примењује  све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

Ученик зна и увиђа 

самостално  грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТОВА 

Ученик препознаје основе 

тимских спортова као и 

реквизите који се користе у 

истим. 

 

Ученик препознаје 

елементе  технику вођења и 

додавања лопте у тимским 

спортовима (футсал ,кошарка, 

рукомет) 

 

Ученик препознаје терен на 

коме се одређени спорт 

реализује. 

 

Ученик препознаје 

Ученик зна да наведе основна 

правила тимских спортова уз 

велику помоћ наставника 

 

Ученик 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

,кошарка, рукомет) уз веће 

грешке. 

 

Ученик зна да демонстрира 

елементе технике одбојке 

(горње и доње одбијање лопте 

–прсти, чекић) уз помоћ 

наставника. 

Ученик зна да наведе правила 

тимских спортова уз малу 

помоћ наставника. 

 

Ученик зна и разуме као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

,кошарка, рукомет) уз 

минималне грешке. 

 

Ученик зна, разуме и 

демонстрира елементе технике 

одбојке (горње и доње 

одбијање лопте –прсти, чекић) 

са минималним грешкама. 

Ученик самостално зна да 

наведе правила тимских 

спортова. 

 

Ученик самостално зна, разуме 

као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

,кошарка, рукомет) 

 

Ученик зна самостално, разуме 

и демонстрира елементе 

технике одбојке (горње и доње 

одбијање лопте –прсти, чекић). 
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посебне  елементе техника у 

тимским спортовима као и 

основна правила игре. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира основну технику 

вођења и додавања лопте 

(рукомет, футсал, кошарка) 

 

Ученик рпепознаје елементе 

технике одбојке (горње и доње 

одбијање лопте –прсти, чекић)  

 

Ученик препознаје елементе 

технике одбојке- сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик препознаје елементе 

технике одбојке-  блок. 

 

Ученик учествује у игри уз 

минимано залагање. 

Ученик зна да разликује врсте 

сервиса у одбојци уз већу 

помоћ наставника 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

одбојкашку технику – блок 

 

Ученик учествује и прати  игру 

уз минимално примењивање и 

разумевање правила игре, као и 

тактике. 

 

Ученик зна да разликује врсте 

сервиса у одбојци уз мању 

помоћ наставника 

 

Ученик зна, разуме и 

демонмстрира са малим 

грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик демонстрира са већим 

грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик зна, разуме и 

демонсстрира са мањим 

грешкама. 

одбојкашку технику – блок 

 

Ученик учествује, и прати  у 

игри и примењује правила 

игре, као и тактику. 

Ученик зна самостално да 

разликује и демонстрира врсте 

сервиса у одбојци . 

 

Ученик зна, разуме и 

демонмстрира одбојкашку 

технику - сервис и пријем 

сервиса. 

 

Ученик зна, разуме и 

самостално демонмстрира 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса 

 

Ученик зна, разуме и 

самостално 

демонсстрира  одбојкашку 

технику – блок 

 

Ученик учествује, и 

прати  игру, и примењује 

правила игре, као и тактику. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

ПЛЕС И РИТМИКА Ученик препознаје и разликује 

реквизите ритмичке 

гимнастике 

 

Ученик препознаје основне 

елементе са ритмичким 

реквизитима. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира основне елементе 

ритмичке гимнастике са 

демонстрира прескок вијаче са 

већим потешкоћама. 

 

зна и разуме уз већу помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

демонстрира уз велике грешке 

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 

самостално, са мањим 

потешкоћама прескаче вијачу 

зна и разуме уз мању помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

демонстрира уз мање 

 грешке трћу, четврту и пету 

верзију народног 

кола  „Моравац“ 

самостално без потешкоћа 

прескаче вијачу 

 

зна и разуме како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

зна разуме и самостално 

демонстрира  

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 
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реквизитима.  

 

Учени препознаје народно 

коло „Моравац“ 

 

Ученик учествује у игри 

народног кола уз минимално 

залагање.  

 

Самостално уз музику 

демонстрира краћи састав са 

реквизитима 

 

Препознаје и исправља грешке 

при извођењу покрета и 

вежби.  

ПОЛИГОНИ препознаје станице на 

полигону 

 

уз велику помоћ наставника 

реализује полигон, 

постиже минимано мерење за 

задати полигон уз веће грешке 

при реализацији 

 

 

 

 

зна да процени ниво сопствене 

дневне физичке активности 

 

уз  помоћ наставника реализује 

полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз веће 

грешке при реализацији 

примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње 

 

реализује  полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз вмање 

грешке при реализацији 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

 

 

 

 

зна да примени високе мере 

безбедности у вежбању  у 

школи и ван ње. 

 

без грешки реализује задати 

полигон, 

постиже висок ниво мерења  

 

зна да самостално осмисли 

полигон спретности и 

окретности. 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И 

СПОРТ 

минимално залагање при 

спортском вежбању 

 

минимално ношење спортке 

опреме 

 

Ученик се одности са 

минимумом поштовањем 

према наставнику, субјектима 

игре судији, публици. 

 

препознаје основне вежбе и 

њихов утицај на здравље 

препознаје основе Фер-плеја 

 

препознаје облике насиља у 

спорту 

 

зна да препозна последице 

недовољне физичке 

зна да маправи план дневних 

активности. уз помоћ 

наставника 

 

повеже врсте вежби, игара и 

спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз већу  помоћ  наставника. 

 

Ученик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици. 

 

зна да наведе  уз већу помоћ 

наставника врсте насиља у 

спорту. 

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна да направи план дневних 

активности уз малу помоћ 

наставника 

 

Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским манифестацијама 

У 

ченик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици са мањим 

пропустима.  

 

Зна да наведе уз мању помоћ 

наставника врсте насиља у 

спорту 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна самостално да направи 

план дневних активности. 

 

Чува животну средину током 

вежбања.  

 

Прихвата победу и пораз. 

 

Одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

Зна и разуме врсте насиља у 

спорту  

Решава конфликте на 

друштвено прихватњљив 

начин.  
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активности  активности уз већу помоћ 

наставника.  

 

 

зна да повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз мање грешке  

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

активности уз мању помоћ  

 

Подстиче породицу на потребу 

примене редовне физичке 

активности.  

 

зна и самостално проналази  и 

користи различите изворе 

информација за упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

 

Зна,  разуме и придржава се 

Фер-плеја 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ 

вежбања 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

препознаје утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

минимално одржава  

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

препознаје значај употребе 

воћа и поврћа и градивних 

материја (протеини и 

беланчевине) у исхрани. 

 

Ученик препознаје начине 

вежбања у различитим 

временским условима. 

 

Ученик минимално брине о 

животној околини током 

вежбања. 

уз већу помоћ наставника зна 

да наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

одржава на прихватљивом 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

ученик зна у теорији да наведе 

мере за пружање прве помоћи 

након површинских повреда 

(посекотина и одеротина). 

 

Ученик зна да наведе уз већу 

помоћ наставника  начине 

вежбања у различитим 

временским условима. 

 

Ученик у већој мери брине о 

животнојоколини током 

вежбања. 

уз мању помоћ наставника зна 

да наведе и разуме утицај 

аеробног вежбања (ходања, 

трчања и др.) на кардио-

респираторни систем. 

 

одржава на вишем 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани уз мању помоћ 

наставника 

 

У мањој мери зна да пружи 

прву помоћ помоћи након 

површинских повреда 

(посекотина и одеротина). 

 

Ученик зна да наведе уз мању 

помоћ наставника  начине 

вежбања у различитим 

зна и разуме самостално да 

наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем.   

 

одржава на високом нивоу   

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. (лична 

хигијена,простора и реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани. 

 

зна поделу енергетских 

напитака и последице њиховог 

прекомерног конзумирања. 

 

Ученик асистира при пражау 

прве помоћи након 

површинских повреда 

(посекотина и одеротина). 

Зна самостално да пружи исту. 

Ученик зна самостално начине 
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временским условима. 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања са 

мањим пропустима. 

вежбања у различитим 

временским условима. 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД:  СЕДМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

1. ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 
 

 

- разуме једноставније текстове 

који се односе на поздрављање, 

представљање 

и тражење/ давање 

информација личнеприроде; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставнија 

језичкасредства; – у неколико 

везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе напоздрављање и 

представљање (дијалози, наративни 

текстови,формулари и сл. Реаговање на 

усмени или писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака и сл.) и иницирање 

комуникације;усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење и давање 

информација о другима. 

 

Језички садржаји 
Come stai? Come sta?Come va?Bene, grazie./ 

A presto!/ A domani!/ Buona notte! 

Di dove sei? Sono di... Sono della Serbia. 

Come ti chiami?/Come si chiama?/Mi 

chiamo…/Sono…Piacere. Questo/a è il mio 

amico/la 

mia amica... Si chiama.../ Questo è il 

signor.../la signora...Lui/lei è di Verona. È 

nato/a Padova, ma vive a Torino./ Questa è 

mia cugina 

Marta. Lei vive in Italia. Suo padre è 

ingegnere e lavora in Fiat. 

Io sono figlia unica,e tu?/ Hai fratelli o 

sorelle?/Questi sono i miei compagni di classe 

(mostrando la foto). 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика и 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака 

и пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 
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Quanti anni hai? / Ho 12 anni./ Dove abiti? 

Dove vivi?/ Abito a ..., in Via .../Qual è il 

tuo/il Suo indirizzo?/Il mio indirizzo 

è..../Nome, 

cognome, indirizzo, nazionalità, data di 

nascita.../Quando sei nato/a? Sono nato/a 

il/l’....nel ..../Quando è il tuo compleanno? 

Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero 

gioco a pallavolo/ suono la chitarra. 

Che lavoro fa tua madre?Lei è commessa. 

Cosa hai fatto ieri dopo la scuola? Sono 

andata al cinema con mio fratello maggiore, e 

tu? 

Perchè non sei venuto alla festa di Mirko? 

Презент индикатива. 

Прошло време (Passato prossimo): 

најфреквентнији правилни и неправилни 

глаголи. 

Личне заменице. 

Упитне речи: come, di dove, quanto, dove, 

come/chi, che cosa, chi, perché. 

Показна заменица (questo/a/e/, quello/a/e/i). 

Бројеви. 

(Интер)културнисадржаји: устаљена 

правила учтивe комуникације; имена и 

надимци; родбина, породични односи и 

родбинске везе. Већи градови у земљама 

циљне културе. 

целочасовнеконтролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика 

прилоком рада у групи; 

 знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности 

и зато узор није изворни 

говорник; 

 провера знања ученика и 

процена нивоа усвојено-

сти целокупног градива 

путем годишњег теста 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика и 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

2.ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 
 

– разуме једноставаније 

текстове који се односе на опис 

особа, биљака, животиња, 

предмета, места, појaва, радњи, 

стања и збивања; 

– опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

-у више везаних исказа течно 

опише и упореди  жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на опис бића, 

предмета, места, појава,радњи, стања и 

збивања;усмено и писано описивање/ 

поређење бића, предмета, појава и места. 

 

Језички садржаји 
Andrea ha i capelli/ gli occhi/ neri. È alto/a, 

magro/a... ha gli occhi azzurri / È più alto di 

Luigi./ I capelli di Anna sono più corti dei 

miei. La bici è meno costosa della macchina. 

Lei è la mia migliore amica. È generosa, 

simpatica, sincera, buona, ma un po’ timida./ 

Perché sei triste? 

Per me questa è la più buona pizza di Napoli./ 
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стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

 

Questa rosa è la più bella del nostro giardino. 

Siamo felici perché andiamo insieme in gita. 

Questa è la mia camera. È piccola, ma mi 

piace molto. È molto ordinata/disordinata. 

C’è/ Ci sono.... 

Lui/lei porta i pantaloni neri/la gonna rossa. 

Questa è la mia famiglia.../ Nikola è il mio 

fratello minore/maggiore. Lui suona il violino 

molto bene. 

Non ti capisco, parla piano, per favore. 

Oggi mi sento male./ Paolo è stanco perché 

non ha dormito bene. 

Il ghepardo è un animale molto 

veloce/velocissimo 

Roma è più grande di Firenze./ Napoli è meno 

tranquilla di Macerata. /Il nostro albero è alto 

come il vostro. 

Личне заменице. 

Упитне речи (quanto, dove, come/chi, che 

cosa). 

Придеви. Род, бројислагањесименицама. 

Одређени и неодређени члан. 

Прилози за начин. 

Поређење придева са più/meno. 

Апсолутни суперлатив. 

Релативни суперлатив. 

Поређење придева по једнакости. 

(Интер)културнисадржаји: особености 

наше земље и земаља говорног подручја 

циљног језика (знаменитости, географске 

карактеристике и сл.). 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака 

и пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

целочасовнеконтролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика при 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика 

прилоком рада у групи; 

 знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности 

и зато узор није изворни 

говорник; 

 провера знања 

ученика и процена 

нивоа усвојено-сти 

 

3. ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

ИСАВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВАЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

И РЕАГОВАЊЕ НАЊИХ 
 

– разуме једноставне предлоге 

и одговори на њих; 

– упути једноставан предлог; 

– пружи одговарајући изговор 

или одговарајуће оправдање; 

– разуме једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

– разуме предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности ко- 

Слушање и читање једноставниjих 

текстова који садрже предлоге.Усмено и 

писано преговарање и договарање око 

предлога и учешћа у заједничкој 

активности; писање позивнице за 

прославу/журку или имејла/ СМС-а којим 

се уговара заједничка 

активност;прихватање/ одбијање предлога, 

усмено или писано, уз поштовање 

основних норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања/ изговора. 
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ристећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

-у више везаних исказа затражи 

и пружи додатне информације у 

вези са предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности; 

 

Језички садржаји 
Facciamo una gita domani? Perché no? È 

un’ottima idea! Perché non chiamiamo anche 

Marco? Dove ci troviamo? Dai, andiamo! A 

che ora partiamo? Alle sette, va bene? 

Prendiamo il treno alle otto. Perfetto! 

Portiamo anche i panini? Ci sentiamo stasera. 

Ti invito a venire alla mia festa di 

compleanno! Vorrei invitarti alla mia festa. 

/Grazie, ci vengo volentieri!/ Mi dispiace, ma 

non posso 

perché non mi sento bene... 

Va’ dal medico! Perché non vai dal medico? 

Dovresti andare dal medico!/ Sta’ tranquillo! 

Se fa freddo, non uscire! Se piove, portiamo 

l’ombrello! 

Non mangiare troppi dolci!/ Bevi tanta acqua! 

Facciamo i compiti insieme! 

Презент индикатива повратних глагола 

Садашње време у значењу будућег 

Императив фреквентних глагола (andare, 

prendere...)  

целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика сваког 

часа, од почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика и 

ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких 

садржаја; 

 усвојеност граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака 

и пројеката; 

 петоминутне контролне 

вежбе и задаци; 

целочасовнеконтролне 

вежбе и задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика при 

4. ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА,ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 
 

– упути уобичајене молбе и 

захтеве; 

– честита, захвали и извини се 

користећи једноставнија 

језичка 

средства; 

– разуме честитку и одговори 

на њу; 

– упути пригодну честитку; 

 – затражи и пружи кратко 

обавештење; 

прихвати захвалност на 

једноставан начин; – саопшти у 

више везаних исказа кратку 

поруку којом изражава молбу, 

захтев, даје обавештење и којом 

се захваљује, честита, 

Слушање и читање једноставнијих исказа 

којима се нешто честита, тражи/ нуди 

помоћ, услуга, обавештење или се 

изражаваизвињење, захвалност. Усмено и 

писано честитање, тражење идавање 

обавештења, упућивање молбе за помоћ/ 

услугу и реаговање на њу, изражавање 

извињења и захвалности. 

 

Језички садржаји 
Potresti aprire la finestra, per favore? Grazie. 

Prego. 

Posso aiutarti (darti una mano)? Sì, grazie, 

sei molto gentile. No, grazie./Posso fare una 

domanda? / Prego. 

Vorrei un bicchiere di acqua, pre favore. 

Mi dispiace, ma non posso. 

Permesso, posso entrare? / Scusa! Scusi!/ Un 

momento/un attimo, per favore. 

Scusi signora, che ore sono?Mi aiuti, per 

favore. Prenda questa medicina due volte alla 
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извињава; 

 

 

settimana. 

Posso provare queste scarpe, per favore? Che 

numero porti? 

Quale libro ti piace?Questo qui? Quello lì? 

Pronto! Sono Anna, vorrei parlare con Luca, 

per favore. 

Grazie del regalo! È bellissimo! 

/A che ora parte il treno per Palermo? Alle 

20. / Dov’è la fermata dell’autobus numero 

71? 

Модални глаголи (potere, dovere, volere). 

Кондиционал учтивости. 

Упитни придеви: quale/i; che; 

Показне заменице: quello/a/i/e; questo/a/i/e 

Императив за формално обраћање: 

најфреквентнији облици. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације, значајни празници и 

догађаји, честитања. 

решавању вежби по 

нивоима знања; 

 праћење ученика 

прилоком рада у групи; 

 знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним 

критеријумима тачности 

и зато узор није изворни 

говорник; 

 

 5. РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 
 

  

– разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; 

-разуме једноставна и пажљиво 

исказана правила понашања 

(сугестије, препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и слично); 

– пружи једноставнија упутства у вези 

с уобичајеним ситуација- 

ма из свакодневног живота и 

личнихинтересовања 

-без визуелне подршке разуме и 

реагује на једноставније  забране; 

-у више везаних исказа даје 

једноставнијаупутства и 

налогеувезиса 

уобичајенимкомуникацијом у 

учионици; разуме краће текстове који 

се односе на правила игре и сл. 

--размени једноставније информације 

које се односе на забране и правила 

понашања у школи и на јавном месту 

(у превозном средству, спортском 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства(нпр. за израду 

задатака, пројеката и сл), с визуелном 

подршкоми без ње. Усмено и писано 

давање упутстава. 

 

Језички садржаји 
Ascolta e rispondi alle seguenti domande. 

Scegli la risposta giusta. Sottolinea le parole 

che non capisci. Presentate in classe il vostro 

progetto. Create il poster. Completa la 

tabella. Usa le parole date./ 

La scuola è vicino. Deve prendere il tram 

numero 7./ Va’ dritto! Vada dritto!/ Il centro è 

un po’ lontano. 

Mi dispiace, ma non lo so. 

Pulire le patate. Tagliare (tagliate) le cipolle. 

Cuocere a fuoco lento. 

Императив. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом. 
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центру, биоскопу, зоолошком врту и 

сл.) 

 6. ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 
 

– разуме једноставније текстове 

у којима се описују радње и си- 

туације у садашњости; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информа- 

ција у низу које се односе на 

радње у садашњости; 

– опише радње, способности и 

умећа користећи неколико веза- 

них исказа; 

 

Слушање и читање описа и размењивање 

мишљења у вези састалним, уобичајеним 

или актуелним догађајима/ активностимаи 

способностима. Усмено и писано 

описивање сталних, уобичајених или 

актуелних догађаја/ активности и 

способности. 

 

Језички садржаји 
Vivo in campagna. Abito al settimo piano di 

un grattacielo. 

La mattina si alza presto e fa colazione al bar. 

/ Di solito pranziamo verso le due./ Non va a 

letto mai prima delle dieci. / Qualche volta 

vado dai nonni dopo la scuola./ Siamo a 

scuola dalle 8 alle 14. 

In questo film si tratta di una ragazza che 

descrive la sua infanzia. 

Cosa stai facendo? Sto guardando la TV. 

Suo fratello è ancora piccolo e non sa 

nuotare. 

Nel mio paese di solito pranziamo alle 3. 

Садашње време. Повратни и прелазни 

глаголи. 

Глагол sapere. 

Прилози и прилошки изрази за време: oggi, 

domani, qualche volta, sempre, mai, ancora, 

di solito… 

Предлози. 

Stare + gerundio (најфреквентнији глаголи). 

(Интер)културнисадржаји: породични 

живот; живот у школи и у ширем 

окружењу – наставне и ваннаставне 

активности; 

распусти и путовања; традиција и обичаји. 

 7. ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 
 

– разуме једноставније текстове 

у којима се описују искуства, 

догађаји и способности у 

прошлости; 

– размени појединачне 

Слушање и читање описа и усмено и 

писано размењивање мишљења у вези са 

искуствима, догађајима/ активностима и 

способностима у прошлости; усмено и 

писано описивање искустава, догађаја/ 

активности и способности у прошлости; 
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информације и/или неколико 

информа- 

ција у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, 

догађај из 

прошлости; 

– опише неки историјски 

догађај, историјску личност и 

сл. 

 

израда и презентација пројеката о 

историјским догађајима, личностима и сл. 

 

Језички садржаји 
A che ora ti sei alzata stamattina? Mi sono 

alzata presto. / Ci siamo vestite in fretta. 

Prima siamo andate da Lusia e poi siamo 

andate insieme in piscina. /Cosa hai fatto ieri 

pomeriggio? Ho letto un libro interessante. 

Da piccola andavo spesso dai nonni in 

campagna. Di solito andavamo con i nostri 

cugini al mare./ Ogni inverno andavano in 

montagna./ Quando era giovane mia nonna 

aveva i capelli lunghi e biondi. Era alta e 

molto bella./ La camera era piccola, ma con 

tanta luce. 

Cosa avete fatto il sabato scorso? Siamo 

andati in campagna, e voi? Abbiamo fatto un 

giro in centro./ L’anno scorso non siamo 

andati 

in vacanza. Siamo rimasti a Belgrado. 

Galileo Galilei ha scoperto il cannocchiale. 

Antonio Vivaldi è nato/nasce a Venezia. È 

stato un compositore e violinista italiano. 

Прошло време (Passato prossimo): помоћни 

глаголи essere/avere; повратни глаголи. 

Прошло несвршено време, имперфекат 

(Imperfetto): најфреквентнији глаголи за 

исказивање учестале радње у прошлостии 

Описивања бића, предмета и места. 

Упитне речи: come, a che ora, quanto, dove, 

come/chi, che cosa, chi, perché. 

Прилози и прилошки изрази за време: 

prima, poi, dopo, ieri, due settimane fa, un 

anno fa; di solito, ogni settimana/mese/ 

anno... 

(Интер)културни садржаји: историјски 

догађаји, епохална открића; важније 

личности из прошлости. 

8. ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на одлуке, обећа- 

Слушање и читање краћих текстова у вези 

са одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима. Усмено и писано 

договарање/извештавање о одлукама, 
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ПРЕДВИЂАЊА) 
 

ња, планове, намере и 

предвиђања и реагује на њих; 

– размени једноставније исказе 

у вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

– саопшти шта он/ она или неко 

други планира, намерава, пред- 

виђа; 

 

плановима, намерама и предвиђањима. 

 

Језички садржаји 
Da grande vorrei diventare una scienziata./ 

Da grande vorrei fare il meccanico. 

Cosa farai domani?/Ti va di venire in piscina 

con me? Certo! Chiediamo anche a Paolo? Lo 

chiami tu? 

Quanto spesso vai in piscina? Ci vado due 

volta alla settimana. 

Quando sarà la tua festa di compleanno?/ 

Domani avrò lezione di ballo. 

Stasera finisco il mio compito./Devo studiare 

molto perché domani abbiamo il test di 

italiano. 

Заменице за директни објекат (Pronomi 

diretti). 

Будуће време (Futuro semplice): 

најфреквентнији глаголи. 

Употреба садашњег времена за будућу 

радњу. 

Прилошка употреба речце сi. 

Прилози и прилошки изрази за време: 

domani, sabato prossimo, la settimana 

prossima... 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом; традиција и 

обичаји. 

 9. ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА,ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 
 

 

– разуме уобичајене изразе у 

вези са жељама, 

интересовањима, 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

– изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања једно- 

ставнијим језичким средствима; 

-опишекористећи неколико 

везаних исказа основне 

потребе, осете и осећања 

Слушање и читање исказа у вези са 

жељама, интересовањима,потребама, 

осетима и осећањима. Усмено и писано 

договарањеу вези са задовољавањем жеља 

и потреба; предлагање решења увези са 

осетима и потребама; усмено и писано 

исказивање својих осећања и реаговање на 

туђа. 

 

Језички садржаји 
Ho caldo/freddo/fame/sete.../Ti faccio un 

panino? Vuoi un po’ di acqua? Sì, grazie! 

Mi piace leggere e dipingere./ Ragazzi, cosa 

vi piace fare nel tempo libero? 
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кратким и 

једноставним  језичким 

средствима; 

Non mi sento bene. Ho mal di 

testa/gola/stomaco./ Sono molto stanca. 

Vorrei andara a casa./ Ho paura. Sono 

nervoso. 

Prendi una medicina. Va’ dal dottore. 

Riposati!/ Alzati!/ Fa’ un po’ di sport! Sta’ 

all’aria aperta!/ Non ti preoccupare! Tutto 

andrà bene! 

Andiamo al cinema!/Perché non facciamo una 

pausa?/ 

State attenti! Non parlate! Fate i compiti! 

Che peccato! Che bello! Mi dispiace tanto! 

Императив (друго лице једнине и 

множине). 

Глагол piacere. 

Повратни глаголи у императиву 

(најфреквентнији). 

Прилози за начин(molto, tanto, bene, male). 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; интересовања, хоби, забава, 

разонода, спорт и рекреација. 

10. ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 
 

– разуме обавештења о 

положају предмета и бића у 

простору и правцу кретања; 

– разуме једноставнија питања 

која се односе на оријентацију/ 

положај предмета и бића у 

простору и правац кретања и 

одго- 

вори на њих; 

– затражи и разуме обавештења 

о оријентацији/ положају пред- 

мета и бића у простору и 

правцу кретања; 

-опише правац кретања и 

просторне односе једноставним 

и везаним исказима. 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са сналажењем и 

оријентацијом у простору и 

специфичнијим просторнимодносима. 

Усмено и писано размењивање 

информација у везиса сналажењем и 

оријентацијом у простору и просторним 

односима; усмено и писано описивање 

смера кретања и просторниходноса. 

 

Језички садржаји 
Scusa, sai dov’è la libreria? Devi andare 

dritto e girare a destra dopo il semaforo./ È a 

destra, dietro l’angolo/accanto alla posta. 

Attraversa la piazza e vedrai la libreria. / 

Gira a destra e va’ sempre dritto. 

Scusi, sa dov’è la stazione ferroviaria?È di 

fronte al cinema. 

Dove sono i miei quaderni? Sono sul 

banco./Sotto la sedia c’è un gatto. Fra il 

tavolo e la sedia c’è lo zaino. 

Vado in biblioteca./ Sono da Paolo./ La borsa 
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è sul tavol. 

Императив. 

Прилози за место(qui, lì, là, giù, su). 

Предлози за изражавање положаја и 

просторних односа( in, su, da, tra/fra, dietro, 

davanti, lontano, vicino, di fronte a...). 

Упитни прилог: dove. 

C’è/ci sono. 

(Интер)културнисадржаји: јавни простор; 

типичан изглед места; географске 

карактеристике наше земље и земаља 

говорног подручја циљног језика; 

идиоматска/метафоричка употреба 

предлошких израза. 

 11. ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

ИОБАВЕЗА 
 

– разуме једноставније забране, 

правила понашања, своје и 

туђеобавезе и реагује на њих; 

– размени једноставније 

информације које се односе на 

дозво- 

ле, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе код куће, у 

школи и на јавном месту; 

-размени у више везаних исказа 

једноставније информације које 

се односе на дозволе, забране и 

правила понашања у школи и 

на јавном месту (у превозном 

средству, спортском центру, 

биоскопу, зоолошком врту и 

сл.) 

Слушање и читање једноставнијих исказа у 

вези са забранама,правилима понашања и 

обавезама. Постављање питања у везиса 

забранама, правилима понашања и 

обавезама и одговарање на 

њих; усмено и писано саопштавање 

забрана, правила понашањаи обавеза. 

 

Језички садржаји 
Spingere. Tirare./ Spegnere il cellulare. È 

vietato parcheggiare! Si prega di non buttare 

carte e rifiuti per terra! 

Dovresti studiare di più! 

Permesso, posso entrare?/ Posso 

uscire?/Potresti chiudere la porta, per 

favore?/ Puoi/Può ripetere, per favore!/ 

Come, scusi?/ È libero 

questo posto?Mi dispiace, è occupato. 

Ragazzi, fate silenzio! 

Vietato l’accesso! Vietato fumare! Divieto di 

pesca. 

Non posso uscire perché devo finire il compito 

di casa. / Gino non può venire perché non si 

sente bene. 

Модални глаголи за изражавање дозволе, 

забране, правила понашања и обавезе. 

Императив. 

Кондиционал модалних глагола за 

изражавање дозволе, забране, правила 
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понашања и сл. 

(Интер)културни садржаји: понашање у 

кући, школи и на јавним местима; значење 

знакова и симбола. 

 

12.ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 
 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на поседовање и 

припадност; 

– формулише једноставније 

исказе који се односе на 

поседова- 

ње и припадност; 

– пита и каже шта неко има/ 

нема и чије је нешто; 

– формулише једноставније 

исказе који се односе на 

поседова- 

ње и припадност; 

– пита и каже шта неко има/ 

нема и чије је нешто; 

 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова с исказима у којима се говори шта 

неко има/ нема или чије је нешто; 

постављање питања у вези са припадањем 

и одговарање на њих. 

 

Језички садржаји 
Di chi è questa bici? È di Laura./ È tuo questo 

libro?  

 No, è di Marco./ Questo zaino è mio. 

Hai un dizionario?Sì, ce l’ho. No, non ce l’ho. 

Luigi non ha il biglietto per il concerto. 

Конструкција за исказивање припадности. 

Питања са di chi. 

Речца ci у изразима ce l’ho, ce l’abbiamo… 

Присвојни придеви и заменице. 

Показни придеви. 

Одређени и неодређени члан. 

Негација. 

Упитна интонација. 

(Интер)културни садржаји: однос према 

својој и туђој имовини. 

 13.ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА 

И 

НЕДОПАДАЊА 
 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на изражавање 

до- 

падања и недопадања и реагује 

на њих; 

 изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима уз једноставно 

образложење; 

-изрази туђе допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење; 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на изражавање 

допадања/ недопадања. Усмено и писано 

изражавањедопадања/ недопадања. 

 

Језички садржаји 
Che cosa ti piace fare nel tempo libero?  

Nel tempo libero mi 

piace/preferisco....perché..../ 

Il mio film preferito è.../ 

Ti piace il nuoto?/Ti piace nuotare?/  

Mi piacciono i libri gialli perché.... 

Non mi piace/piacciono... perché... 

A chi piace/piacciono... 

Глаголpiacere. 

Ненаглашене личне заменице у функцији 

индиректног објекта (pronomi indiretti: mi, 
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ti,ci,vi, le/gli). 

(Интер)културни садржаји: уметност, 

књижевност за младе, стрип, музика, филм, 

спорт. 

 

14. ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 
 

  
 

– разуме једноставније исказе 

којима се тражи мишљење, 

слагање/неслагање и реагује на 

њих; 

– изражава своје мишљење, 

слагање/ неслагање и даје 

кратко образложење; 

 тражи мишљење и изражава 

туђе мишљење, слагање/ 

неслагање и даје кратко 

образложење; 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са тражењеммишљења и 

изражавањем слагања/ неслагања. Усмено 

и писано тражење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања. 

 

Језички садржаји 
Secondo me/Per me/ è importante avere un 

animale a casa.  

Secondo me/Per me/dobbiamo aiutare Marco. 

È vero. / È sbagliato. 

Hai ragione./ Non è vero. Sbagli.  

(Non) sono d’accordo con te. Non ci credo. 

Mi piace la pizza Margherita. Anche a me. A 

me invece no. 

Изражавање мишљења индикативом 

(Secondo me/Per me...). 

Глагол piacere. 

Ненаглашене личне заменице у функцији 

индиректног објекта (pronomi indiretti: mi, 

ti,ci,vi, le/gli). 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у комуникацији 

са вршњацима и одраслима. 

15.ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА, БРОЈЕВА И 

ЦЕНА 
 

 разуме једноставне изразе 

који се односе на количину 

(број особа, животиња и 

предмета количина 

приликом куповине и сл.) и 

цену; 

 тражи и пружи 

основне  информације у 

вези са количинама и 

бројевима; 

–  пита и саопшти колико 

нечега има/ нема, користећи 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који говоре о количини и цени; 

слушање и читање текстова на теме 

поруџбине уресторану, куповине. 

Постављање питања у вези с количином 

иценом и одговарање на њих, усмено и 

писано; играње улога (уресторану, у 

продавници, у кухињи …);записивање и 

рачунањецена. 

 

Језички садржаји 
Quante persone ci sono (al parco)? Ci sono 

tre persone che leggono il giornale. Ci sono 

dei bambini che giocano a calcio... 

Belgrado ha quasi 2 milioni di abitanti. 
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једностав- 

нија језичка средства; 

 пита и каже колико нечега 

има/ нема, користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

-на једноставан начин затражи 

артикле у продавници 

једноставним изразима за 

количину; 

- наручи јело и/или пиће у 

ресторану; 

-  пита/каже/ и израчуна колико 

нешто кошта; 

Quanto costa un chilo di mele? 

Vorrei due etti di prosciutto cotto, grazie./ 

Vorrei un po’ di pane, grazie. 

Compriamo del pane, delle patate e dell’uva./ 

Quante mele vuole, signora? Ne prendo due 

chili, grazie./ Quanta frutta mangi? Ne 

mango poca. 

Scusi? Possiamo ordinare? Per me una pizza 

Napoletana e per la ragazza una cotoletta con 

le patatine. 

Che numero porta? Che taglia porti? 

Il grattacielo è alto più di 500 metri. 

Oggi è il 9 novembre 2018. 

Упитни придев /прилог: quanto/i/a/e. 

Партитиван члан. 

Ne partitivo. 

Прилози за количину: poco/molto/tanto;un 

po’. 

Основни бројеви преко 1.000. 

(Интер)културнисадржаји: друштвено 

окружење; валутe циљних култура; 

правописне конвенције при раздвајању 

хиљада,као и целих од децималних 

бројева; конвенције у изговору децималних 

бројева; метрички и неметрички систем 

мерних јединица. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Све 

наставне 

теме 

ученик који испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који 

су утврђени у већем делу 

основног нивоа стандарда 

постигнућа и ангажовање 

ученика, добија оцену довољан 

(2); 
 ученик уз помоћ 

препознаје главну 

мисао и издваја 

основне информација 

ученик који у потпуности, 

самостално испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном 

нивоу стандарда уз ангажовање 

ученика, добија оцену добар 

(3); 
- ученик уз повремену 

помоћ препознаје главну 

мисао и издваја већину 

информација у кратком и 

једноставном  слушаном, 

ученик који у потпуности, 

самостално, испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на 

средњем нивоу стандарда уз 

мању помоћ наставника уз 

висок степен ангажовања, 

добија оцену врло добар (4); 
- ученик углавном 

самостално препознаје 

главну мисао и издваја 

ученик који у потпуности 

самостално испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

средњем нивоу и и део захтева 

са напредног нивоа стандарда 

уз веома висок степен 

ангажовања, добија оцену 

одличан (5); 
-ученик самостално 

препознаје главну мисао 

и издваја готово све 
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у кратком и 

једноставном  слуша

ном, писаном или 

аудиовизуелном 

тексту; 

 ученик уз помоћ 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик уз помоћ 

пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

једноставном 

разговору уз помоћ; 

 ученик уз помоћ 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз помоћ 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се укључује и 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота уз велику 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик уз повремену 

помоћ говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик уз повремену 

помоћ пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

једноставном 

разговору уз 

повремену помоћ; 

 ученик уз повремену 

помоћ наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз повремену 

помоћ примењује 

основне обрасце 

уљудног опхођења 

на италијанском 

језику; 

 ученик се самостално 

укључује и активно 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

већину информација у 

кратком и 

једноставном  слушаном, 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно пише 

кратак и једноставан 

текст познате 

тематике на основу 

смерница/ модела; 

 ученик учествује 

углавном самостално 

у кратком и 

једноставном 

разговору; 

 ученик углавном 

самостално наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик углавном 

самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се самостално 

укључује и активно 

учествује у 

информације у кратком и 

једноставном  слушаном, 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик самостално и 

тачно говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик самостално и 

тачно пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик 

учествује  самосталн

о у кратком и 

једноставном 

разговору; 

 ученик самостално 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се самостално 

укључује и изразито 

активно учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 
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подстицај; 

 ученик уз помоћ 

користи различите 

изворе информација 

и уз помоћ других 

припрема 

једноставна 

излагања; 

 

активностима; 

 ученик уз повремену 

помоћ користи и 

организује различите 

изворе информација 

и у сарадњи са 

другим ученицима 

припрема 

једноставна 

излагања; 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

-ученик углавном 

самостално користи и 

организује различите 

изворе информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна излагања; 

 ученик самостално 

користи и организује 

различите изворе 

информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна 

излагања; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД:  СЕДМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

1. ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 
 

 

- разуме једноставније текстове 

који се односе на поздрављање, 

представљање 

и тражење/ давање информација 

личнеприроде; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставнија 

језичкасредства; – у неколико 

везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе напоздрављање и 

представљање (дијалози, наративни 

текстови,формулари и сл. Реаговање на 

усмени или писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака и сл.) и иницирање 

комуникације;усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење и давање 

информација о другима. 

 

Језички садржаји 
 

Tu connais Michel ?  

Il vient de Poitiers. 

Je vous présente Monsieur Dupont.  

Tiens, je te présente Valérie, c’est ma meilleure 

amie.  

Moi, c’est René.  

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика 

и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких садржаја; 
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Bonjour.  

Enchanté.  

Salut.  

C’est ton grand-père sur cette photo, n’est-ce 

pas?  

Oui, c’est mon papi, je m’appelle comme lui.  

Maintenant il a 73 ans.  

Melheureusement, ma grand-mère est morte. 

Le grand garçon blond aux yeux verts, avec un 

pull bleu, c’est Louis.  

Il s’intéresse à la musique.  

Qui est cette petite fille à côté de lui ? C’est sa 

sœur, elle s’appelle Hélène, elle est très gentille. 

Lucas et moi, nous habitons dans la même rue, 

mais nous ne sommes pas dans la même classe.  

Nous nous rencontrons souvent devant l’école. 

 

Презентативи (c’est, ce sont).  

Питања интонацијом. 

Упитна морфема n’est-ce pas? 

Описни придеви. 

Презент повратних глагола. 

Наглашене личне заменице. 

 

(Интер)културнисадржаји: устаљена 

правила учтивe комуникације; имена и 

надимци; родбина, породични односи и 

родбинске везе. Већи градови у земљама 

циљне културе. 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању вежби 

по нивоима знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник; 

 провера знања 

ученика и процена 

2.ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 
 

– разуме једноставаније текстове 

који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и 

збивања; 

– опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

-у више везаних исказа течно 

опише и упореди  жива бића, 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на опис бића, предмета, места, 

појава,радњи, стања и збивања;усмено и 

писано описивање/ поређење бића, предмета, 

појава и места. 

 

Језички садржаји 
Yves est le garçon le plus grand dans ma classe. 

Il joue au basket.  

Elle est médecin. Il est boulanger. 

Elle est très nerveuse ; elle voudrait être plus 

calme. 

Tu regardes quel animal ?Je regarde ce cheval 
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предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

 

blanc avec la queue longue. 

Quel est ce livre sur ta table ?C’est le livre de 

français. 

Dans cette revue pour adolescents il y a 

plusieurs rubriques intéressantes : stars, mode, 

cinéma, musique, jeux, horoscope… Ce portable 

ne fait pas de photos et on ne peut pas recevoir 

des e-mails. Celui-là est meilleur, mais il est 

plus cher aussi. 

La Serbie se trouve au sud-est de l’Europe. Les 

plus grandes villes sont Belgrade, Novi Sad et 

Niš. 

On parle français en France, mais aussi en 

Suisse, au Luxembourg et en Belgique.  

Le drapeau français est tricolore, le drapeau 

serbe aussi. 

 

Поређење придева (компаратив, 

суперлатив). 

Показни придеви. 

Негација (ne/ n’... pas).  

Предлози испред назива земаља. Презент 

фреквентних глагола. 

Изостављање одређеног члана (испред 

назива занимања). 

 

(Интер)културнисадржаји: особености 

наше земље и земаља говорног подручја 

циљног језика (знаменитости, географске 

карактеристике и сл.). 

нивоа усвојености 

целокупног градива 

путем годишњег 

теста 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика 

и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких садржаја; 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 

3. ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВАЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

И РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 
 

– разуме једноставне предлоге и 

одговори на њих; 

– упути једноставан предлог; 

– пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

– разуме једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

– разуме предлоге, савете и 

позиве на заједничке активности 

ко- 

ристећи ситуационо прикладне 

Слушање и читање једноставниjих текстова 

који садрже предлоге.Усмено и писано 

преговарање и договарање око предлога и 

учешћа у заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку или имејла/ 

СМС-а којим се уговара заједничка 

активност;прихватање/ одбијање предлога, 

усмено или писано, уз поштовање основних 

норми учтивости и давање одговарајућег 

оправдања/ изговора. 

 

Језички садржаји 
Je te propose de voir ce film, toi aussi. 
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комуникационе моделе; 

-у више везаних исказа затражи и 

пружи додатне информације у 

вези са предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности; 

 

Si elle a mal à la dent, elle doit aller chez le 

dentiste. 

On peut aller chez moi si tu es libre après 

l’école.  

Si tu es libre, je t’invite.  

Oui, d’accord, et on va jouer aux jeux vidéo.  

Voulez-vous essayer?  

Oui, pourquoi pas ? 

On ira voir le match si tu finis tes devoirs. 

J’aimerais bien y aller.  

Sois patiente.  

N’ayez pas peur. 

Et si on allait à la piscine? 

 C’est une bonne idée. 

 

Модални глаголи. 

Хипотетичка реченица. 

Futur simple. 

Futur proche. 

Субјунктив/ императив глагола аvoir и être у 

устаљеним изразима. 

 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

упућивање предлога, савета и позива и 

реаговање на предлоге, савете и позиве. 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању вежби 

по нивоима знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

није изворни 

говорник; 

 провера знања 

ученика и   процена 

нивоа усвојености 

целокупног градива 

путем годишњег 

теста 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, ученика 

и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено 

4. ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА,ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 
 

– упути уобичајене молбе и 

захтеве; 

– честита, захвали и извини се 

користећи једноставнија језичка 

средства; 

– разуме честитку и одговори на 

њу; 

– упути пригодну честитку; 

 – затражи и пружи кратко 

обавештење; 

прихвати захвалност на 

једноставан начин; – саопшти у 

више везаних исказа кратку 

поруку којом изражава молбу, 

захтев, даје обавештење и којом 

Слушање и читање једноставнијих исказа 

којима се нешто честита, тражи/ нуди помоћ, 

услуга, обавештење или се 

изражаваизвињење, захвалност. Усмено и 

писано честитање, тражење идавање 

обавештења, упућивање молбе за помоћ/ 

услугу и реаговање на њу, изражавање 

извињења и захвалности. 

 

Језички садржаји 
Excusez-moi, est-ce que je peux parler à Louise 

?  

Bien, merci et au revoir ! 

Je peux m’asseoir à côté de vous? 

Je voudrais savoir si le centre est ouvert cet 

après-midi.  

Est-ce que vous avez l’adresse du Centre? 

Bonjour Madame, vous pouvez me dire à quelle 
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се захваљује, честита, извињава; 

 

 

heure ouvre le Centre cet après-midi ? 

Je voudrais cette revue pour adolescents. 

Laquelle?  

Celle-là, son titre est Okapi.  

Regarde-moi!  

Ouvre-lui!  

Téléphonez-leur! 

Je suis vraiment désolé, Monsieur.  

Je vous demande pardon.  

Ne t’inquiète pas !  

Je suis fier de toi. 

Toutes mes félicitations !  

Je vous remercie beaucoup, Madame ! 

 

Кондиционал модалних глагола. 

Упитна реченица са конструкцијом est-ce 

que.  

Упитне заменице (lequel, laquelle). 

Показне заменице (celui, celle, ceux, celles). 

Императив. 

Узвичне реченице. 

Индиректна питања. 

 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања. 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких садржаја; 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању вежби 

по нивоима знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика мере 

се јасно одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато узор 

 

 5. РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 
 

  

– разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; 

-разуме једноставна и пажљиво 

исказана правила понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и реагује на њих, 

уз визуелну подршку (знакови, 

симболи и слично); 

– пружи једноставнија упутства у вези 

с уобичајеним ситуација- 

ма из свакодневног живота и 

личнихинтересовања 

-без визуелне подршке разуме и 

реагује на једноставније  забране; 

-у више везаних исказа даје 

једноставнијаупутства и налогеувезиса 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства(нпр. за израду 

задатака, пројеката и сл), с визуелном 

подршкоми без ње. Усмено и писано давање 

упутстава. 

 

Језички садржаји 
Il faut que tu racontes ça à ton frère. 

Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu lises/ 

que tu saches/ que tu écrives.  

Avez-vous compris? 

Pour apprendre, il faut bien écouter.  

Tu devrais aller à la pharmacie. 

Tu dois faire les courses aujourd’hui. 

Tu peux écrire au courrier des lecteurs de ce 

magazine.  

Ils vont te répondre. 
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уобичајенимкомуникацијом у 

учионици; разуме краће текстове који 

се односе на правила игре и сл. 

--размени једноставније информације 

које се односе на забране и правила 

понашања у школи и на јавном месту 

(у превозном средству, спортском 

центру, биоскопу, зоолошком врту и 

сл.) 

 

Конструкција il faut + субјунктив (у 

устаљеним изразима). 

 Конструкција il faut + инфинитив. 

Модални глаголи. 

 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном формалности 

и ситуацијом. 

није изворни 

говорник; 

 6. ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 
 

– разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и си- 

туације у садашњости; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информа- 

ција у низу које се односе на 

радње у садашњости; 

– опише радње, способности и 

умећа користећи неколико веза- 

них исказа; 

 

Слушање и читање описа и размењивање 

мишљења у вези састалним, уобичајеним или 

актуелним догађајима/ активностимаи 

способностима. Усмено и писано описивање 

сталних, уобичајених или актуелних 

догађаја/ активности и способности. 

 

Језички садржаји 
Tu vas à Nice? Non, j’en viens.  

Tu vas souvent à la campagne? J’y vais chaque 

été.  

On est ici depuis lundi. 

Le mercredi, je fais du tennis. 

Je sais danser et chanter.  

Je peux aussi jouer avec les enfants. 

Les jeunes passent beaucoup de temps à 

l’ordinateur.  

Les parents préfèrent regarder les films à la 

télé.  

Nous avons de nouveaux voisins.Ils ont acheté 

une maison à coté de chez nous. 

Les filles se préparent pour la fête. Elles mettent 

leurs nouvelles jupes. 

 

Прилошке заменице (en, y). 

Презент фреквентних глагола. 

Предлози и предлошки изрази (à côté de, chez, 

depuis).  

Прилози. 

Прилози за место (ici, là). 

 

(Интер)културнисадржаји: породични 

живот; живот у школи и у ширем окружењу – 



 

715 | с т р а н а  

 

наставне и ваннаставне активности; распусти 

и путовања; традиција и обичаји. 

 7. ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 
 

– разуме једноставније текстове у 

којима се описују искуства, 

догађаји и способности у 

прошлости; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информа- 

ција у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, догађај 

из 

прошлости; 

– опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 

 

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање мишљења у вези са 

искуствима, догађајима/ активностима и 

способностима у прошлости; усмено и 

писано описивање искустава, догађаја/ 

активности и способности у прошлости; 

израда и презентација пројеката о 

историјским догађајима, личностима и сл. 

 

Језички садржаји 
Nous sommes arrivés il y a trois jours.  

Je n’ai jamais été chez eux. 

Ce jour-là il est venu me dire qu’il partait; il 

m’a dit qu’il allait déménager; il a promis qu’il 

nous écrirait.  

Hier c’était dimanche, je me suis réveillé à 10 

heures. 

Elle a écouté le dernier disque de ce chanteur et 

elle a décidé d’aller à son concert.  

J’ai découvert Paris il y a deux ans. 

Il est né à Genève, mais il a grandi à Lyon parce 

que ses parents ont déménagé.  

Les frères Lumière ont inventé le cinéma. 

Napoléon Bonaparte était le premier empereur 

des Français. Il est né en Corse. 

Astérix et Obélix ont vécu dans un petit village 

gaulois et ils ont lutté contre les Romains. 

 

Перфекат (passé composé). Имперфeкат. 

Исказивање будућности у односу на прошлу 

радњу (рецептивно).  

Редни бројеви. 

 

(Интер)културни садржаји: историјски 

догађаји, епохална открића; важније 

личности из прошлости. 

8. ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на одлуке, обећа- 

ња, планове, намере и предвиђања 

Слушање и читање краћих текстова у вези са 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима. Усмено и писано 

договарање/извештавање о одлукама, 

плановима, намерама и предвиђањима. 
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 и реагује на њих; 

– размени једноставније исказе у 

вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

– саопшти шта он/ она или неко 

други планира, намерава, пред- 

виђа; 

 

 

Језички садржаји 
Quand est-ce qu’on part?  

Il demande quand on part.  

Je pars dans deux jours.  

Si mes parents me laissent partir, je viendrai 

avec toi! 

S’il fait beau demain, on va à la piscine. 

Qui va jouer les personnages ?  

Qui va participer à ce spectacle ?  

C’est Pierre qui va le faire. 

Cette année je vais faire plus de sport et je vais 

aller à un atelier de peinture. Nous finirons 

notre projet dans dix jours. 

Je crois que demain il va neiger. Je suis sûr que 

tu réuissiras.  

 

Futur simple. 

Futur proche. 

Кондиционална реченица. 

 

 (Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном формалности 

и ситуацијом; традиција и обичаји 

 9. ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА,ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 
 

 

– разуме уобичајене изразе у вези 

са жељама, интересовањима, 

потребама, осетима и осећањима 

и реагује на њих; 

– изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања једно- 

ставнијим језичким средствима; 

-опишекористећи неколико 

везаних исказа основне потребе, 

осете и осећања кратким и 

једноставним  језичким 

средствима; 

Слушање и читање исказа у вези са жељама, 

интересовањима,потребама, осетима и 

осећањима. Усмено и писано договарањеу 

вези са задовољавањем жеља и потреба; 

предлагање решења увези са осетима и 

потребама; усмено и писано исказивање 

својих осећања и реаговање на туђа. 

 

Језички садржаји 
Bonne chance!  

Bon appétit ! 

Tu as envie de quoi ?  

J’ai envie d’aller au cinéma.  

Moi, je n’ai pas envie.  

Je trouve ça intéressant.  

Je ne trouve pas ça intéressant. 

J’espère qu’il viendra. 

Ça me fait plaisir de te revoir !  
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Tout va bien maintenant. 

Je n’aime pas l’odeur du café. 

Tu as réussi, je suis très content !  

Elle n’est pas venue, c’est dommage ! 

 

Узвична реченица. 

Негација. 

Презент фреквентних глагола. 

 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; интересовања, хоби, забава, 

разонода, спорт и рекреација. 

10. ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 
 

– разуме обавештења о положају 

предмета и бића у простору и 

правцу кретања; 

– разуме једноставнија питања 

која се односе на оријентацију/ 

положај предмета и бића у 

простору и правац кретања и 

одго- 

вори на њих; 

– затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/ положају пред- 

мета и бића у простору и правцу 

кретања; 

-опише правац кретања и 

просторне односе једноставним и 

везаним исказима. 

Слушање и читање једноставнијих текстова у 

вези са сналажењем и оријентацијом у 

простору и специфичнијим 

просторнимодносима. Усмено и писано 

размењивање информација у везиса 

сналажењем и оријентацијом у простору и 

просторним односима; усмено и писано 

описивање смера кретања и 

просторниходноса. 

 

Језички садржаји 
Où sont mes affaires? Elle demande où sont ses 

affaires. 

Vous ne pouvez pas traverser la rue ici. 

Au-dessous de mon appartement il y a un parc 

où je peux voir les enfants qui jouent. Pouvez-

vous me montrer la gare sur le plan, s’il vous 

plaît ? 

Ma ville est située à 75km au nord de Belgrade. 

Le Musée national se trouve dans le centre-ville, 

en face du Théâtre national. 

Subotica se trouve au nord de la Serbie, à la 

frontière avec la Hongrie.  

En Serbie il y a cinq parcs nationaux: Djerdap, 

Kopaonik, Tara, Šar, Fruška Gora. 

Le tunnel du Mont-Blanc relie Chamonix en 

France et Courmayeur en Italie.  

La Côte d’Azur comprend plusieurs lieux qui 

attirent les touristes du monde entier; ce sont 

Nice, Cannes, Saint-Tropez, etc. 
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Индиректно питање. 

Релативне заменице (qui, que, où). Основни 

бројеви. 

Присвојни придеви. 

 

(Интер)културнисадржаји: јавни простор; 

типичан изглед места; географске 

карактеристике наше земље и земаља 

говорног подручја циљног језика; 

идиоматска/метафоричка употреба 

предлошких израза. 

 11. ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 
 

– разуме једноставније забране, 

правила понашања, своје и 

туђеобавезе и реагује на њих; 

– размени једноставније 

информације које се односе на 

дозво- 

ле, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе код куће, у 

школи и на јавном месту; 

-размени у више везаних исказа 

једноставније информације које 

се односе на дозволе, забране и 

правила понашања у школи и на 

јавном месту (у превозном 

средству, спортском центру, 

биоскопу, зоолошком врту и сл.) 

Слушање и читање једноставнијих исказа у 

вези са забранама,правилима понашања и 

обавезама. Постављање питања у везиса 

забранама, правилима понашања и обавезама 

и одговарање на 

њих; усмено и писано саопштавање забрана, 

правила понашањаи обавеза. 

 

Језички садржаји 
Maman me dit que je peux inviter tous mes 

copains à mon anniversaire.  

Tous mes amis vont au cinéma, mais pas moi. 

Mon papa ne me permet pas. 

C’est toi qui as jeté la bouteille dans l’herbe ? 

Non, ce n’est pas moi, je respecte la nature. 

Cherche une poubelle pour jeter ce papier! 

N’ouvrez pas le livre pour le moment !  

Ne pas ouvrir les fenêtres.  

Ne pas se pencher.  

Assez !  

Ça suffit!  

On ne mange pas avec ses mains. 

 

Личне заменице у функцији индиректног 

објекта.  

Негација. 

Узвичне реченице. 

Императив. 

 

(Интер)културни садржаји: понашање у 

кући, школи и на јавним местима; значење 

знакова и симбола. 
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12.ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА 

И 

ПОСЕДОВАЊА 
 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на поседовање и 

припадност; 

– формулише једноставније 

исказе који се односе на 

поседова- 

ње и припадност; 

– пита и каже шта неко има/ 

нема и чије је нешто; 

– формулише једноставније 

исказе који се односе на 

поседова- 

ње и припадност; 

– пита и каже шта неко има/ нема 

и чије је нешто; 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова с 

исказима у којима се говори шта неко има/ 

нема или чије је нешто; постављање питања у 

вези са припадањем и одговарање на њих. 

 

Језички садржаји 
Cette moto? C’est celle de mon grand frère.  

C’est à moi.  

Ils sont à vous. 

Il est à toi, ce portable rouge, n’est-ce pas ? 

Non, pas du tout, il est à cette dame-là. J’ai 

laissé le mien à la maison. 

 

Презентативи (c’est, ce sont).  

Присвојне заменице. 

Показне заменице. 

Негација. 

 

(Интер)културни садржаји: однос према 

својој и туђој имовини. 

 

 13.ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА 

И 

НЕДОПАДАЊА 
 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на изражавање до- 

падања и недопадања и реагује на 

њих; 

 изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима уз једноставно 

образложење; 

-изрази туђе допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење; 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на изражавање допадања/ 

недопадања. Усмено и писано 

изражавањедопадања/ недопадања. 

 

Језички садржаји 
C’est toi que j’aime.  

Je l’aime comme un frère. 

Les enfants aiment les jeux de société.  

Le frère de Mia aime jouer au Scrabble. Comme 

c’est joli!  

Comme sa poupée est belle ! 

J’aime les pommes, mais je préfère les bananes.  

Tu as aimé le film?  

Non, il ne me plaît pas. 

 

Конструкција за наглашавање (c’est... que).  

Узвичне реченице. 

 

(Интер)културни садржаји: уметност, 

књижевност за младе, стрип, музика, филм, 
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спорт. 

 

14. ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 
 

  
 

– разуме једноставније исказе 

којима се тражи мишљење, 

слагање/неслагање и реагује на 

њих; 

– изражава своје мишљење, 

слагање/ неслагање и даје кратко 

образложење; 

 тражи мишљење и изражава 

туђе мишљење, слагање/ 

неслагање и даје кратко 

образложење; 

Слушање и читање једноставнијих текстова у 

вези са тражењеммишљења и изражавањем 

слагања/ неслагања. Усмено и писано 

тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања. 

 

Језички садржаји 
Je suis d’accord avec lui. 

Je pense que non.  

Je crois que tu n’as pas raison. 

Qu’est-ce que vous pensez ?  

Je ne suis pas sûr, mais je pense qu’il faut 

attendre encore un peu.  

Qu’est-ce que tu en penses ?  

Je crois que Marc n’est pas coupable 

Ce n’est pas juste!  

Ce n’est pas bien !  

À ton avis, quelle équipe a mieux joué? 

 

Питања са упитним речима. 

Објекатска реченица. 

Негација. 

 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у комуникацији 

са вршњацима и одраслима. 

15.ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА, БРОЈЕВА И ЦЕНА 
 

 разуме једноставне изразе који 

се односе на количину (број 

особа, животиња и предмета 

количина приликом куповине 

и сл.) и цену; 

 тражи и пружи 

основне  информације у вези 

са количинама и бројевима; 

–  пита и саопшти колико нечега 

има/ нема, користећи једностав- 

нија језичка средства; 

 пита и каже колико нечега 

има/ нема, користећи 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који говоре о количини и цени; слушање и 

читање текстова на теме поруџбине 

уресторану, куповине. Постављање питања у 

вези с количином иценом и одговарање на 

њих, усмено и писано; играње улога 

(уресторану, у продавници, у кухињи 

…);записивање и рачунањецена. 

 

Језички садржаји 
Novi Sad est une grande ville? C’est la plus 

grande ville de la Voïvodine, avec presque 

300.000 habitants.  

Ça coûte combien ? Les gants coûtent combien ? 

Ils coûtent 24 euros. 

Je voudrais un kilo de pommes et un litre de lait. 
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једноставнија језичка 

средства; 

-на једноставан начин затражи 

артикле у продавници 

једноставним изразима за 

количину; 

- наручи јело и/или пиће у 

ресторану; 

-  пита/каже/ и израчуна колико 

нешто кошта; 

Voilà ! C’est combien ? 11 euros. 11 euros ? 

C’est cher!  

La Seine est un fleuve français long de 776,6 

kilomètres. Sa source se situe à 446 m 

d’altitude. 

La baleine bleue est le plus grand animal sur la 

planète, elle pèse jusqu’à 200 tonnes et elle peut 

être longue de 7 mètres.  

Nous habitons au cinquième étage.  

Cette année je suis en 7ème . 

 

Основни бројеви преко 1.000.  

Редни бројеви. 

Поређење придева (суперлатив) 

Презентативи (voilà, c’est) 

. 

(Интер)културнисадржаји: друштвено 

окружење; валутe циљних култура; 

правописне конвенције при раздвајању 

хиљада,као и целих од децималних бројева; 

конвенције у изговору децималних бројева; 

метрички и неметрички систем мерних 

јединица. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Све 

наставне 

теме 

ученик који испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који 

су утврђени у већем делу 

основног нивоа стандарда 

постигнућа и ангажовање 

ученика, добија оцену довољан 

(2); 
 ученик уз помоћ 

препознаје главну 

мисао и издваја 

основне информација 

у кратком и 

једноставном  слуша

ном, писаном или 

ученик који у потпуности, 

самостално испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном 

нивоу стандарда уз ангажовање 

ученика, добија оцену добар 

(3); 
- ученик уз повремену 

помоћ препознаје главну 

мисао и издваја већину 

информација у кратком и 

једноставном  слушаном, 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик уз повремену 

ученик који у потпуности, 

самостално, испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на 

средњем нивоу стандарда уз 

мању помоћ наставника уз 

висок степен ангажовања, 

добија оцену врло добар (4); 
- ученик углавном 

самостално препознаје 

главну мисао и издваја 

већину информација у 

кратком и 

једноставном  слушаном, 

ученик који у потпуности 

самостално испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

средњем нивоу и и део захтева 

са напредног нивоа стандарда 

уз веома висок степен 

ангажовања, добија оцену 

одличан (5); 
-ученик самостално 

препознаје главну мисао 

и издваја готово све 

информације у кратком и 

једноставном  слушаном, 

писаном или 
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аудиовизуелном 

тексту; 

 ученик уз помоћ 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик уз помоћ 

пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

једноставном 

разговору уз помоћ; 

 ученик уз помоћ 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз помоћ 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се укључује и 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота уз велику 

подстицај; 

 ученик уз помоћ 

користи различите 

помоћ говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик уз повремену 

помоћ пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

једноставном 

разговору уз 

повремену помоћ; 

 ученик уз повремену 

помоћ наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз повремену 

помоћ примењује 

основне обрасце 

уљудног опхођења 

на италијанском 

језику; 

 ученик се самостално 

укључује и активно 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

 ученик уз повремену 

помоћ користи и 

писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно пише 

кратак и једноставан 

текст познате 

тематике на основу 

смерница/ модела; 

 ученик учествује 

углавном самостално 

у кратком и 

једноставном 

разговору; 

 ученик углавном 

самостално наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик углавном 

самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се самостално 

укључује и активно 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик самостално и 

тачно говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик самостално и 

тачно пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик 

учествује  самосталн

о у кратком и 

једноставном 

разговору; 

 ученик самостално 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се самостално 

укључује и изразито 

активно учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

 ученик самостално 

користи и организује 

различите изворе 
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изворе информација 

и уз помоћ других 

припрема 

једноставна 

излагања; 

 

организује различите 

изворе информација 

и у сарадњи са 

другим ученицима 

припрема 

једноставна 

излагања; 

живота и другим 

активностима; 

-ученик углавном 

самостално користи и 

организује различите 

изворе информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна излагања; 

информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна 

излагања; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање РАЗРЕД: 7. 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и 

процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЉУДСКА ПРАВА 
Моја и твоја права – наша су 

права. 

Права и одговорности. 

Посебна група права: 

„слобода да…“ и припадајуће 

одговорности. 

Посебна група права: 

„заштита од…“ и припадајуће 

одговорности. 

Право на очување личног, 

породичног, националног, 

културног и 

верског идентитета и 

припадајуће одговорности. 

Право на квалитетно 

образовање и једнаке 

могућности за све и 

образложи везу права 

и одговорности на 

примеру; 

– наведе примере за 

групу права слобода 

да…и заштита од…; 

– аргументује значај 

инклузивног 

образовања, права и 

потребе за 

образовањем свих 

ученика; 

– штити своја права на 

начин који не 

угрожава друге и 

њихова права; 

– идентификује 

показатеље кршења 

Ученици су у петом разреду имали сазнања 

о основним дечјим правима и изградили су 

ставове у 

вези са њима. У шестом разреду ће се 

права проширити, новим и повезати са 

људским правима 

уз интензивније сагледавање суштине 

људских права у развоју друштвене свести 

и друштва 

уопште. Посебна пажња ће се указати 

праву на квалитно образовање и инклузију, 

који су део 

општих људских права а тиме и дечјих. 

Потребно је да ученици разумеју шта је то 

инклузија у 

контексту права на образовање, а шта је то 

сегрегација, посебно када је у питању 

дискриминација 

Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је континуирано, на сваком 

часу. 

Прати се: 

 Степен активности ученика на 

часу, индивидуално, у пару или у 

групи 

 Однос према обавезама и 

додељеним задужењима 

 Степен и ниво сарадња са другим 

ученицима 

 Мотивисаност ученика да изнесе 

свој став, мишљење и да га 

аргументовано брани 

 Самостална припрема и 

презентација информација о некој 

теми-истраживачки зада 
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припадајуће одговорности. 

Инклузивно образовање ‒ 

квалитетно образовање за све. 

права 

детета у свакодневном 

животу, примерима 

из прошлости, 

литературe 

у образовању због личног својства. 

Постићи толерантно и подржавајуће 

понашање према 

ученицима који похађају школу по 

индивидуалном образовном плану и 

спремност да пруже 

помоћ и подршку. Ова област ће се 

реализовати кроз радионичарски рад. 

Такође ће се гледати и 

документарни и кратки играни филмови 

који се односе на ову проблематику, након 

којих ће се 

организовати дискусија и анализа. У раду 

ће се користити ситуационе радионице, као 

и 

радионице из разних приручника Ужичког 

центра за права детета. Школа је у 

школској 

2018/19.година постала део Пројекта 

Образовање за права детета. Поред 

Грађанског васпитања, 

радионице ће се реализовати и из других 

предмета у 6. разреду као и часова 

одељењског 

старешине. Посебна пажња ће се обратити 

на дискриминацију деце у образовањуи 

индекс 

дечјих права. Из ове области ће се 

реализовати и пројектна настава са 

истраживачким задацима. 

Конкретизација тема и операционализација 

пројектне наставе ће се дефинисати заједно 

са 

ученицима уз координацију наставника. 

Продукти ученичких активности и 

резултата у оквиру 

 Самоиницијативност 

На почетку школске године 

ученици се упознају са сегментима 

праћења и елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности 

ученицима се даје повратна 

информација о успешности 

реализације планираног и даје им се 

могућност да дају коментаре и 

сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење 

вршњака и подстиче се 

самооцењивање. Посебно се истиче 

сваки напредак у свим претходно 

наведеним сегментима оцењивања. 
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пројектне наставе ће се објавити на Сајту 

школе, ФБ страници школе и ФБ страници 

„Ужице 

очима детета“. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 
Демократско друштво – 

појам, карактеристике. 

Грађанин. 

Дете као грађанин. 

Процедуре којима се 

регулише живот у заједници: 

ко је 

овлашћен да доноси 

колективне одлуке и на 

основу којих 

процедура. 

Власт. 

Нивои и гране власти. 

Лествица партиципације 

ученика у школи: 

манипулација, 

декоративна употреба, 

симболичка употреба, 

стварна 

партиципација. 

Партиципација ученика на 

нивоу одељења и школе 

– сврсисходно користи 

кључне појмове 

савременог 

демократског друштва: 

демократија, грађанин, 

власт; 

– образложи улогу 

грађана у друштвеном 

систему и систему 

власти на примеру; 

– разликује стварну 

партиципацију 

ученика 

у одељењу и школи од 

симболичке и 

декоративне; 

Област Демократско друштво ће се на 

почетку фокусирати на кључне појмове 

демократија, 

грађанин и демократска власт како бу 

ученици разумели релацију ових појмова. 

Биће упознати 

са овим појмовима кроз кратак развој у 

историји и са актуелним тенденцијама. 

Посебно је важно 

да ученици схватте појам и улогу 

грађанина у савременом друштву. Ученици 

ће добити 

истраживачке задатке, да на примерима и 

уз објашњења прикажу и представе кључне 

појмове 

који се односе на демократију. Посебно ће 

се апострофирати значај партиципације 

ученика у 

одељењу и школи. Нагласиће се значај 

Ученичког парламента. Потребно је радити 

на развијању 

свести ученика о потреби стварне а не 

деклеративне партиципације. Реализација 

овог тематског 

дела ће се организопвати путем радионица 

које ће за циљ имати развој критичког 

мишљења и 

ставова. Наводиће се примери од стране 

наставника и ученика и кроз организовану 

дискусију, 

ученици ће се путем аргументованог 

нишљења „борити“ за своје ставове. 

Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је континуирано, на сваком 

часу. 

Прати се: 

 Степен активности ученика на 

часу, индивидуално, у пару или у 

групи 

 Однос према обавезама и 

додељеним задужењима 

 Степен и ниво сарадња са другим 

ученицима 

 Мотивисаност ученика да изнесе 

свој став, мишљење и да га 

аргументовано брани 

 Самостална припрема и 

презентација информација о некој 

теми-истраживачки зада 

 Самоиницијативност 

На почетку школске године 

ученици се упознају са сегментима 

праћења и елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности 

ученицима се даје повратна 

информација о успешности 

реализације планираног и даје им се 

могућност да дају коментаре и 

сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење 

вршњака и подстиче се 

самооцењивање. Посебно се истиче 

сваки напредак у свим претходно 
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наведеним сегментима оцењивања. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
Позитивно коришћење 

интернета и мобилног 

телефона. 

Шта је дозвољено, а шта није 

на интернету. 

Утицаја друштвених мрежа 

на мишљење и деловање 

појединца. 

Опасности у коришћењу 

интернета и мобилног 

телефона. 

Дигитално насиље и веза са 

Конвенцијом о правима 

детета. 

Карактеристике и последице 

дигиталног насиља. Седам 

правила 

за сигурно четовање и 

коришћење СМС порука. 

Реаговање у ситуацијама 

дигиталног насиља. 

Одговорности 

ученика и школе. 

позитивно користи 

интернет и мобилни; 

телефон за учење, 

информисање, 

дружење, покретање 

акција; 

– образложи могући 

утицај друштвених 

мрежа на ставове и 

деловање појединца; 

– примени 7 правила 

за сигурно четовање 

и коришћење СМС 

порука; 

– препознаје ситуације 

дигиталног насиља 

и зна како да реагује и 

коме да се обрати 

за помоћ; 

У овој области обрадиће се злоупотреба 

интернета и мобилних телефона, али и 

њихове предности. Ученици ће се упознати 

са истраживањима која се односе на добре 

и лоше стране 

ових видове комуникације. Охрабриваће се 

да их користе на позитиван начин (за 

едукацију, 

информисање, дружење, пружање помоћи 

и подршке, покретање акција и др.) 

Посебно ће се 

обратити пажња на злоупотребу интернета 

и мобилних телефона када они постају 

средство 

насиља (директног или преко посредника), 

чиме се крше права детета. Ученици треба 

да схвате 

да је неопходно да се одговорно понашају 

у коришћењу ових средстава 

комуникације. Потребно 

је да знају штаје дозвољено, а шта не, а 

упутиће се и у појам ауторскох птрава и 

навођење извора 

приликом коришћења туђих 

интелектруалних добара. Потребно је даље 

развијати свест код 

ученика и потребу да пријаве сазнање о 

дигиталном насиљу, као и коме се треба 

обратити за 

помоћ у школи. За ове активности 

користитће се материјал који је 

припремљен у оквиру 

пројекта Школа без насиља коју подржава 

УНИЦЕФ, јер одговара садржају програма 

за грађанско 

Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је континуирано, на сваком 

часу. 

Прати се: 

 Степен активности ученика на 

часу, индивидуално, у пару или у 

групи 

 Однос према обавезама и 

додељеним задужењима 

 Степен и ниво сарадња са другим 

ученицима 

 Мотивисаност ученика да изнесе 

свој став, мишљење и да га 

аргументовано брани 

 Самостална припрема и 

презентација информација о некој 

теми-истраживачки зада 

 Самоиницијативност 

На почетку школске године 

ученици се упознају са сегментима 

праћења и елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности 

ученицима се даје повратна 

информација о успешности 

реализације планираног и даје им се 

могућност да дају коментаре и 

сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење 

вршњака и подстиче се 

самооцењивање. Посебно се истиче 

сваки напредак у свим претходно 

наведеним сегментима оцењивања. 
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васпитање шестог разреда. У оквиру ове 

области, формираће се вршњачки 

едукатори који ће 

упознати ученике млађих разреда са 

насиљем које се дешава на интернету. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 
Планирање и извођење 

истраживања о понашању 

ученика у 

школи и њиховим ставовима 

о употреби/злоупотреби 

интернета и мобилних 

телефона. 

Шта су ставови, на чему се 

заснивају и каква је њихова 

веза са 

понашањем. 

Избор теме, узорка и 

инструмента истраживања. 

Спровођење истраживања. 

Обрада података. 

Тумачење резултата. 

Припрема и презентација 

добијених резултата. 

учествује у избору 

теме, узорка и 

инструмента 

истраживања; 

– учествује у 

спровођењу 

истраживања, 

прикупљању и обради 

добијених података 

и извођењу закључака; 

– презентује 

спроведено 

истраживање и 

добијене резултате; 

– процењује ефекте 

спроведеног 

истраживања и 

идентификује 

пропусте и 

грешке; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– учествује у 

доношењу правила 

рада групе 

и поштује их; 

Ученици ће у оквиру ове области, поред 

спровођења вршњачке еукације, као што је 

напоменуто 

претходно, спровести мање истраживање 

ставова и/или понашања ученика, а које је 

у вези са 

садржајима треће области. Овај захтев 

увешће ученике у процедуре истраживања 

као што су: 

избор конкретне теме истраживања у 

оквиру задате области, дефинисање узорка 

истраживања, 

одабир инструмента који ће се користити и 

извођење закључака на основу добијених 

резултата. 

Циљ ових активности је да ученици 

изграде правилан однос према грађанском 

активизму, где 

акције, кад год је то могуће, треба 

заснивати на чињеницама добијеним на 

основу конкретних 

истраживања. Да би ученици били 

успешни у овом захтеву, неопходне су 

извесне предактивности 

у којима ће им се појаснитио шта су 

ставови, који указују на њихову сазнајну, 

емоционалну и 

конативну (вољну, делатну) компоненту, 

што их чини „одговорним” за понашање 

појединаца, јер 

се људи понашају у складу са својим 

Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је континуирано, на сваком 

часу. 

Прати се: 

 Степен активности ученика на 

часу, индивидуално, у пару или у 

групи 

 Однос према обавезама и 

додељеним задужењима 

 Степен и ниво сарадња са другим 

ученицима 

 Мотивисаност ученика да изнесе 

свој став, мишљење и да га 

аргументовано брани 

 Самостална припрема и 

презентација информација о некој 

теми-истраживачки зада 

 Самоиницијативност 

На почетку школске године 

ученици се упознају са сегментима 

праћења и елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности 

ученицима се даје повратна 

информација о успешности 

реализације планираног и даје им се 

могућност да дају коментаре и 

сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење 

вршњака и подстиче се 

самооцењивање. Посебно се истиче 
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– проналази, критички 

разматра и користи 

информације из 

различитих извора. 

ставовима. Ученицима треба указати на 

везу ставова са 

знањима и повезати са појмовима 

предрасуде и стереотипи који се односе на 

неосноване ставове 

јер се не базирају на тачним и провереним 

чињеницама, о чему су учили у оквиру 

програма 

Грађанског васпитања у петом разреду. 

Подсетити ученике да предрасуде и 

стереотипи показују 

велику отпорност на промену и зато је 

важно учинити све да се не формирају. У 

ту сврху 

користиће се више различитих примера 

који су ученицима блиски и који показују 

везу између 

ставова и понашања. Представиће се 

неколико једноставних истраживања 

ставова и/или 

понашања људи како би ученици имали 

јасну слику о значају инструмента којим се 

оно спроводи 

и на основу ког се изводе закључци. 

Ученицима ће се дати слободу да сами 

осмисле све кључне 

елементе истраживања (тему, узорак, 

инструмент), уз помоћ и подршку 

наставника. Упитник који 

ученици буду саставили спровешће се 

онлине,на Гугл платформи или преко неке 

друге платформе која нуди бесплатну 

опцију упитника. Ученици ће се поделити 

у мање групе . Бираће 

теме, поред актуелне области о коришћењу 

интернета, и из других области школског 

сваки напредак у свим претходно 

наведеним сегментима оцењивања. 
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живота и 

рада који су битни за ученике, па и дечјих 

права, посебно права на образовање и 

подршку 

ученицима. Ученици ће обрадити добијене 

податке, припремиће презентације и 

направиће 

критички осврт на свој рад и анализу 

разултата. На основу ових радњи, потребно 

је да ученици 

осмисле акцију или више мањих акција на 

нивоу разрађених идеја. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА ТЕМА ИСТИЧЕ СЕ ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

ЉУДСКА ПРАВА У потпуности образлаже везу 

права и одговорности, повезује  

претходно савладане области, 

наводи примере за групу права и  

слобода, аргументује значај 

инклузивног образовања, права и  

потребе за образовањем свих 

ученика. Идентификује 

показатеље 

прекршаја права детета у 

свакодневном животу, користи 

појмове  

савременог демократског 

друштва, образлаже улогу 

грађана у  

друштвеном систему. Разуме 

значење појма грађанин и  

могућности његовог активизма у 

оквиру државе. Схвата  

механизме функционисња власти 

У великој мери образлаже везу 

права и одговорности, наводи  

примере за групу права и слобода, 

аргументује значај инклузивног  

образовања, права и потребе за 

образовањем свих ученика. 

Идентификује показатеље вршења 

прекршаја права детета у  

свакодневном животу, користи 

појмове савременог демократског  

друштва, образлаже улогу грађана 

у друштвеном систему. Разуме  

значење појма грађанин и 

могућности његовог активизма у 

оквиру  

државе. Разуме механизме 

функционисања власти и државе. 

Схвата улогу ђачког парламента и 

његове задатке, иницијативе  

које предузима. Ради уз 

У довољној мери образлаже везу 

права и одговорности,наводи  

примере за групу права и слобода, 

аргументује значај инклузивног  

образовања, права и потребе за 

образовањем свих ученика. 

Идентификује показатеље вршења 

прекршаја права детета у  

свакодневном животу, користи 

појмове савременог демократског  

друштва,образлаже улогу грађана у 

друштвеном систему. Јасан му  

је појам грађанин и његова улога у 

друштву. Разуме пднос дрве,  

власти и грађанина. Разуме улогу 

ђачког парламента и њихове  

иницијативе.. Делимичан степен 

активности и ангажовања. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 
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и државе. Зна улогу ђачког  

парламента и његове задатке, 

иницијативе које предузима. 

Ради  

самостално, без помоћи 

наставника и уз висок степен  

активности и ангажовања. 

минималну помоћ наставника у 

виду  

кратких потпитања и корекција и 

уз висок степен самосталности  

и ангажовања. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава РАЗРЕД:  Седми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:  ДА СЕ УЧЕНИЦИМА ПРУЖИ ЦЕЛОВИТ РЕЛИГИЈСКИ ПОГЛЕД  НА СВЕТ И ЖИВОТ, И ДА ИМ СЕ ОМОГУЋИ  СЛОБОДНО УСВАЈАЊЕ ДУХОВНИХ И 

ЖИВОТНИХ ВРЕДНОСТИ ЦРКВЕ, ОДНОСНО ЧУВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ СОПСТВЕНОГ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ ИНДЕТИТЕТА, КОЈИ ПОДРАЗУМЕВА ПОЗНАВАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ДРУГОГ И 

ДРУГАЧИЈЕ 
ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

I – УВОД  

 

1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – БОГОПОЗНАЊЕ  
 
2. Процес сазнавања 
 3. Личносно познање  
4. Познање Бога  
5. Бог је један, али није сам 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 7. разреда основне 

школе;  

 

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања 

 

 

 

 

 моћи да уочи да су знање и учење 

важни у његовом животу;  
 моћи да кроз очигледне примере и 

експерименте закључи да постоје 

различити начини сазнавања  

Катихизација као литургијска делатност- 

заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

 

 Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 

науму да катихеза не постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве.  

 

На почетку сваке наставне теме ученике би 

требало упознати са циљевима и исходима 

наставе, садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са начином 

вредновања њиховог рада. 

 

 Врсте наставе  

 



 

731 | с т р а н а  

 

 моћи да кроз примере из личног 

искуства уочи да једино онај кога 

заволимо за нас постаје личност - 

непоновљиво и бескрајно важно биће;  

моћи да повезује личносно познање са 

нашим познањем Бога;  
 моћи да препозна да нам Христос 

открива Бога као љубавну заједницу три 

личности; 
 моћи да вреднује своје понашање на 

основу љубави коју исказује према 

својим ближњима;  
 бити подстакнут на одговорније 

обликовање заједничког живота са 

другима. 

 

Настава се реализује кроз следеће облике 

наставе:  

 

 теоријска настава (34 часова)  

 практична настава (2часа) 

III - СИМВОЛ ВЕРЕ 

 

 6. Сабори као израз 

јединства Цркве  

7. Васељенски сабори 

 8. Символ вере 

 9. Богочовек Христос 

 моћи да уочи да је Црква на 

Саборима решавала проблеме са 

којима се сусретала кроз историју;  

бити подстакнут да своје проблеме и 

несугласице са другима решава кроз 

разговор и заједништво;  

 знати да је Символ вере установљен 

на Васељенским саборима;  

 умети да интерпретира Символ 

вере;  

 знати да се Символ вере изговара на 

Крштењу и Литургији; 

  моћи да уочи да појам Богочовека 

описује Христа као истинитог Бога и 

истинитог Човека; 

Место реализације наставе  

 

 Теоријска настава се реализује у учионици;  

 Практична настава се реализује у цркви – 

учешћем у литургијском сабрању; 

 

 Дидактичко методичка упутства за реализацију 

наставе 

 

  Уводне часове требало би осмислити тако да 

допринесу међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да наставник 

стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја Православног катихизиса, 

група располаже.  

 

 

IV - СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

 

 10. Светотајински живот 

 знати да је Причешће врхунац 

светотајинског живота 

  моћи да препозна Крштење и 

Миропомазање као Тајне уласка у 

 Реализација програма требало би да се одвија у 

складу с принципима савремене активне наставе, 

која својом динамиком подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски приступ садржајима 
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Цркве 11. Света 

Литургија – светајна 

Цркве 
12. Свете Тајне крштења и 

миропомазања 
 13. Света Тајна исповести  
14. Света Тајна брака  
15. Монашка заједница  
16. Света Тајна 

рукоположења 
 17. Молитвословља Цркве 

Цркву;  

 бити подстакнут да на покајање 

гледа као на промену начина живота; 

  моћи да увиди да су брак и 

монаштво два пута која воде ка Богу;  

 моћи да разликује и именује службе 

у Цркви (епископ, свештеник, ђакон и 

народ);  

 моћи да препозна своју службу у 

Цркви;  

 моћи да у молитвословљима уочи 

важност природних елемената (воде, 

грожђа, жита, светлости...)  

 бити подстакнут на учествовање у 

светотајинском животу Цркве; 

тема. У току реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 

и информативно.  

 Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног програма и 

могућности транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, наставник би 

требало да води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и мотивацији 

ученика. 

V - СРПСКА ЦРКВА 

КРОЗ ВЕКОВЕ  

 

18. Света браћа Кирило и 

Методије  

19. Свети Сава  

20. Срби светитељи  

21. Крсна слава и обичаји 
22. Српска црквена баштина 

 моћи да препозна да култура и 

писменост Словена имају корен у 

мисионарској делатности 

просветитеља равноапостолних 

Кирила и Методија;  

 моћи да објасни просветитељску 

улогу и значај Светога Саве за српски 

народ; 

  бити подстакнут да доживи српске 

светитеље као учитеље хришћанских 

врлина; 

 моћи да препозна неговање српских 

православних обичаја као начин 

преношења искуства вере и прослављања 

Бога и светитеља 
  моћи да препозна евхаристијску 

симболику у елементима Крсне Славе;  

бити подстакнут да прослављање Крсне 

славе везује за Литургију  
 бити подстакнут да доживи, вреднује и 

  У остваривању савремене наставе наставе 

наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном 

процесу.  

 Настава је успешно реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз заједничарење 

са ближњима и Тројичним Богом који постаје 

извор и пуноћа његовог живота.  

 

Евалуација наставе  

 

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина: 

  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  провером знања које 
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негује богатство и лепоту српске 

културне баштине. 
ученици усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 
Оцењивање  
 
Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  
 

 усмено испитивање; 
  писмено испитивање; 
  посматрање понашања ученика; 
 
 Оквирни број часова по темама  
 
Увод – 1  
Богопознање – 5  
Символ Вере – 6  
Светотајински живот Цркве – 11  
Српска Црква кроз векове – 11  
Евалуација – 1+1 
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ОСМИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност РАЗРЕД : 8. (осми) 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Јесте да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у 

говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају 

емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстиче имагинацију и уметнички сензибилитет, 

естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се, одговарајућим врстама читања, 
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оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози 

и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Књижевност: 

 

ЛИРИКА 

1. Ђура Јакшић: „Отаџбина” 

2. Јован Јовановић Змај: „Светли гробови” 

3. Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” (избор) 

4. Десанка Максимовић: „Пролетња песма” 

/ „Опомена” 

5. Момчило Настасијевић: „Труба” 

6. Иван В. Лалић: „Ветар” 

7. Марина Цветајева: „Месечев сјај” 

 

ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 

1. Бранко Радичевић: Ђачки растанак 

(одломак „Ој Карловци, 

место моје драго...”) 

2. Народна епско-лирска песма: Женидба 

Милића Барјактара 

 

ЕПИКА 

1. Вук Стефановић Караџић: О народним 

певачима 

2. Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук 

Вељка Петровића 

(одломак) 

3. Доситеј Обрадовић: Живот и 

прикљученија (одломак) 

4. Прота Матеја Ненадовић: Мемоари 

(одломак) 

5. Петар Петровић Његош: Горски вијенац 

(одломак „Бадње вече”) 

6. Симо Матавуљ: „Пилипенда” 

7. Лаза Лазаревић: „Све ће то народ 

позлатити” 

8. Милош Црњански: Сеобе (одломак) / 

Роман о Лондону 

(„Пролеће је стигло у Лондон”) 

9. Бранимир Ћосић: Покошено поље 

(одломак из прве књиге 

„Читава једна младост”) 

10. Дино Буцати: „Колумбар” 

11. Херман Хесе: „Магија књиге” / Нил 

Ученик је у стању да: 

– повеже писце и дела из 

обавезног дела програма од 5. до 

8. 

разреда; 

– издвоји основне одлике 

књижевног рода и врсте у 

конкретном 

тексту; одреди тему дела; именује 

врсту стиха и риме; 

– одреди временски оквир у којем 

је писац стварао; 

 

– чита са разумевањем 

књижевноуметничке текстове и 

остале 

типове текстова, примењујући 

различите стратегије читања; 

 

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, 

драмског лица или лирског 

субјекта; 

 

– препозна националне вредности 

и негује културноисторијску 

баштину, поштујући особености 

сопственог народа и других 

народа; 

 Избор дела је у највећој мери заснован на принципу 
прилагођености узрасту. Уз текстове које је потребно 

обрадити на часу дат је и списак домаће лектире. Циљ 

обраде дела у оквиру домаће лектире је формирање, 
развијање или неговање читалачких навика код ученика. 

Обимнија дела ученици могу читати преко распуста, 
чиме се подстиче развијање континуиране навике 

читања. Уз обавезни списак дела за обраду додат је 

допунски избор текстова. Изборни део допушта 
наставнику већу креативност у достизању исхода.  

природи националне књижевности (и вредностима 

класика светске књижевности), али и културном и 
националном идентитету. Циљ увођења савремених 

књижевних дела која још нису постала део канона јесте 

да се по својој мотивској или тематској сродности вежу 
за постојеће теме и мотиве у оквиру наставног програма 

и да се таквим примерима покаже како и савремени 

писци промишљају епску народну традицију или теме 
пријатељства, етичности, развијају имагинацију и 

емпатију. Избор дела омогућава примену компаративног 

приступа проучавању литерарног стваралаштва, уз 

одабир различитих нивоа обраде: интерпретације, 

приказа или осврта. Текстови из допунског дела 

програма треба да послуже наставнику и при обради 
наставних јединица из граматике, као и за обраду и 

утврђивање садржаја из језичке културе. Дела која неће 

обрађивати наставник треба да препоручи ученицима за 
читање у слободно време. Нови програм заснован је на 

уочавању природе и улоге књижевног дела, као и 

уочавању разлике књижевних и некњижевних текстова, 
односно њиховој већој корелативности. Корелативност 

је омогућена адекватним комбиновањем обавезних и 

изборних дела. Исти текст може се повезивати са 
другима на различите начине, према различитим 

мотивима или тону приповедања, у склопу пројектне 

наставе, која се базира на исходима, а не на садржајима 

учења. Предложени обавезни, књижевни, 

научнопопуларни и информативни текстови и садржај 

обавезне домаће лектире, као и примери из допунског 
избора, приликом осмишљавања годишњег плана рада, а 

потом и при обликовању оријентационих, месечних 

планова рада, могу се тематски повезивати. Поред тога, 
неопходно је успоставити и уравнотежену дистрибуцију 

наставних јединица везаних за све подобласти предмета, 

функционално повезати садржаје из језика и 

Праћење и вредновање 

резултата напредовања 

ученика је у функцији 

остваривања исхода, а 

започиње иницијалном 

проценом 

достигнутог нивоа знања, у 

односу на који ће се 

одмеравати даљи напредак и 

формирати оцена. Сваки 

наставни час и свака 

активност ученика је прилика 

за формативно оцењивање, 

односно реги- 

стровање напретка ученика и 

упућивање на даље 

активности. 

Формативно вредновање је 

саставни део савременог 

приступа настави и 

подразумева процену знања, 

вештина, ставова и пона- 

шања, као и развијања 

одговарајуће компетенције 

током наставе и учења. 

Формативно мерење 

подразумева прикупљање 

података о ученичким 

постигнућима, при чему се 

најчешће примењују следеће 
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Гејмен: „Зашто наша 

будућност зависи од библиотека, читања и 

сањарења” / Милорад 

Павић: Роман као држава (избор одломака 

из огледа: „Кратка 

историја читања”, „Последњих сто 

читалаца”, „Нова генерација 

електронске књиге”, „Скакутаво читање 

или повратак фусноте”, 

„Романи без речи”) 

 

ДРАМА 

1. Данило Киш: Ноћ и магла 

2. Петар Кочић: Јазавац пред судом 

(одломак) 

3. Жан Батист Поклен Молијер: Грађанин 

племић (одломак) 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

1. Веселин Чајкановић: „О ускршњим 

обичајима” 

2. Милутин Миланковић: Кроз васиону и 

векове (одломак) 

3. Хилда Дајч: Писма − одломак, (обавезна 

напомена о власнику 

права: ©Јеврејски историјски музеј) 

4. Споменка Крајчевић: Кругом двојке 

(избор одломака: 

„Унутрашња пруга”: „Станица 

пристаниште” – „Почетак и крај”, 

„Одлазак”; „Станица Калемегдан” – 

„Гозбе”, „Теорија”; „Станица 

Браће Барух” – „Извесност”, „Тајна”; 

„Станица Вуков споменик” – 

„Простор”, „Булеварска бајка”) 

5. Герман Титов: „25 сати у свемиру” 

Са наведеног списка, обавезан је избор два 

дела за обраду. 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Народне епске песме новијих времена 

(тематски круг о 

ослобођењу Србије: „Почетак буне против 

дахија”; „Бој на 

Мишару”, „Бој на Чокешини”...) 

2. Љубавне народне лирске песме („Српска 

дјевојка”, „Љубавни 

растанак”...); обичајне народне лирске 

песме (избор) 

3. Избор из савремене српске поезије (нпр. 

 

– учествује у избору књижевних 

дела и начина њихове обраде и 

представљања; 

 

– разуме значај књижевног језика 

за културу и историју српског 

народа; 

 

– тумачи значења, језичке, 

естетске и структурне особине 

уметничких текстова, користећи 

књижевне термине и појмове; 

 

– критички промишља о 

стварности на основу прочитаних 

дела; 

 

– истакне универзалне вредности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи; 

 

– уочи слојевитост књижевног 

дела и међужанровско 

прожимање; 

 

– повеже књижевна дела са 

историјским или другим 

одговарајућим 

контекстом; 

 

 – разуме постојеће језичке 

прилике у Србији; 

 

– разликује делове текста и књиге 

књижевности (где год је то могуће) и оставити довољно 

часова за утврђивање и систематизацију градива. Са 
списка допунског избора наставник бира она дела која 

ће, уз обавезни део лектире, чинити тематско-мотивске 

целине). Ученици се могу упутити и на филмове са 
тематиком сличном прочитаним књижевним текстовима 

и додатно повезати обраду једне тематско-мотивске 

целине. Кроз упоредну анализу филма и књижевног 
дела, ученици треба да разумеју да је филм независно 

уметничко остварење а не препичавање књиге, односно 

да је књига само предложак за ново, оригинално 
уметничко дело.  

Наставник се претходно обавезно упознаје са 

садржајима Српског језика и књижевности из 
претходних разреда ради успостављања принципа 

поступности и систематичности. Наставник, такође, 

треба да познаје садржаје других предмета који се 
обрађују у петом, шестом и седмом разреду основне 

школе, који корелирају с предметом Српски језик и 

књижевност. Хоризонталну корелацију наставник 
успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне 

културе, музичке културе, верске наставе и грађанског 

васпитања. Ученици треба да разумеју фикционалну 
природу књижевног дела и његову аутономност 

(односно да праве разлику између лирског субјекта и 

песника, приповедача и писца), као и чињеницу да 
књижевно дело обликује једну могућу слику стварности.  

Ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и 

судове о књижевном делу подробније доказују 
чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати 

за самосталан исказ, истраживачку делатност и 

заузимање критичких ставова.  Многи текстови, а 
поготову одломци из дела, у наставном поступку 

захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. 

Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-
историјске оквире, као и обавештења о битним 

садржајима који претходе одломку – све су то услови 
без којих се у бројним случајевима текст не може 

интензивно доживети и правилно схватити. Приликом 

тумачења текста ученике треба навикавати да своје 
утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније 

доказују чињеницама из самога текста (и то експлицитно 

и имлицитно садржане информације) и тако их 
оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку 

делатност и заузимање критичких ставова, с посебном 

пажњом на заузимање различитих позиција у односу на 
текст и уважавање индивидуалног разумевања смисла 

књижевног текста. Ученике у овом узрасту треба 

подстицати да актуелизују свет књижевног дела, 
односно да га доведу у везу са сопственим искуством, 

размишљањима и светом у којем живе (посебно у вези 

са рефлексивним песмама и сатиричним делима). У 
наставној интерпретацији књижевноуметничког дела 

обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: 

технике: реализација 

практичних задатака, 

посматрање и бележење 

ученикових активности током 

наставе, непосредна 

комуникација између ученика 

и наставника, регистар за 

сваког ученика (мапа 

напредовања) итд. Резултати 

формативног вредновања на 

крају наставног циклуса треба 

да буду исказани и бројчаном 

оценом. 

Рад сваког наставника састоји 

се од планирања, 

остваривања, 

праћења и вредновања. Важно 

је да наставник, поред 

постигнућа ученика, 

континуирано прати и 

вреднује властити рад. Све 

што 

се покаже добрим и 

ефикасним, наставник ће 

користити и даље у својој 

наставној пракси, а оно што 

буде процењено као 

недовољно делотворно, 

требало би унапредити. 
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Васко Попа: „Очију 

твојих да није”, Бранко Миљковић: 

„Критика метафоре”, Војислав 

Карановић: „О читању поезије”, Момчило 

Мошо Одаловић: 

„Ршуме, јеси ли знао Црњанског”, Ана 

Ристовић: „Гледајући у 

дрвеће”...) 

4. Иво Андрић: Деца („Деца”, „Књига” и 

„Панорама”) 

5. Бранислав Нушић: Сумњиво лице 

6. Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест 

година 

7. Давид Албахари, Мамац 

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

(бирати 3–6 дела) 

1. Милош Црњански: „Ја, ти и сви 

савремени парови” 

2. Оскар Давичо: „Србија” / „Детињство” 

(избор) 

3. Бранко Ћопић: Мала моја из Босанске 

Крупе 

4. Станислав Винавер: Ратни другови 

(„Аритон”) 

5. Народна приповетка: Усуд 

6. Вук Стефановић Караџић: Српски 

рјечник (избор, нпр. 

„Отмица”...); 

7. Растко Петровић: Африка (одломци) 

8. Радослав Братић: Мајсторова рука 

(одломак) 

9. Милорад Павић: Хазарски речник, 

одреднице о Ћирилу и 

Методију (одломци) 

10. Душан Ковачевић: Ко то тамо пева 

11. Гроздана Олујић: Гласам за љубав 

12. Џон Селинџер: Ловац у житу 

13. Ричард Бах: Галеб Џонатан 

Ливингстон 

14. Кајо Ритер: Дечко који није био из 

Ливерпула 

15. Џон Бојн: Дечак у пругастој пиџами 

16. Сју Таузенд: Дневник Адријана Мола. 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 

Стилска средства: анафора и епифора, 

апострофа. 

Лирске врсте: народне љубавне песме, 

обичајне песме (сватовске, 

тужбалице и здравице); љубавна песма 

– укључујући индекс, 

појмовник, библиографију – и 

уме да их користи; 

 

– повезује информације и идеје 

изнесене у тексту, уочава јасно 

исказане односе и изводи 

закључак заснован на тексту 

уметнички доживљаји, текстовне целине, битни 

структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, 
фабула, односно сиже, књижевни ликови, смисао и 

значење текста, мотивациони поступци, композиција), 

форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски 
поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми. 

Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз 

обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на 
претходно читалачко искуство. У програму нису 

наведени сви појмови и врсте књижевних дела 

предвиђени за усвајање у претходним разредима, али се 
очекује ће се наставник наслонити на стечено знање 

ученика, обновити га и продубити на примерима, сходно 

старијем узрасту. Обнављање и повезивање књижевних 
термина и појмова обрађиваних у претходним разредима 

са новим делима која се обрађују у овом разреду је 

обавезно.  
У претходним разредима ученик је подстицан да уочава 

смисао смешног и хумористичног на примерима из 

лектире и да разликује хумористички, дитирамбски и 
елегични тон у певању/ приповедању/драмској радњи. 

Та умења треба продубити уочавањем разлика између 

хумористичког, иронијског и сатиричног тона у певању / 
приповедању и довођењем основног тона певања / 

приповедања у везу са идејним слојем текста. Такође, 

пошто овладају појмом мотивације, ученици треба да 
развију способност разликовања реалистичке и 

натприродне мотивације (и њених различитих видова: 

чудесне мотивације у народној бајци, фантастике и 
научне фантастике у уметничкој књижевности) на 

одабраним примерима из лектире. Током обраде 

књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених 
вежби, настојаће се да ученици буду у стању да начине 

различите врсте карактеризације ликова: откривају што 

више особина, осећања и душевних стања књижевних 
ликова (према особинама: физичким, говорним, 

психолошким, друштвеним и етичким), да изражавају 
своје ставове о њиховим поступцима и да покушају да 

их сагледају из различитих перспектива. Исходи везани 

за наставну област књижевност засновани су на читању. 
Kроз читање и тумачење књижевних дела ученик 

развија читалачке компетенције које подразумевају не 

само истраживачко посматрање и стицање знања о 
књижевности, већ подстичу и развијају емоционално и 

фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско 

доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички 
сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално 

просуђивање. Осим доживљајног читања ученике све 

више треба усмеравати на истраживачко читање (читање 
према истраживачким задацима, читање из различитих 

перспектива и сл.) и оспособљавају да искажу свој 

доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је 
дело сачињено и разумеју њихову улогу у изградњи 

света дела. Повећан број допунског избора лектире 
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(ауторска). 

Епско-лирске врсте: поема, балада. 

Драмски спев. 

Мемоари. Биографија. 

указује на могућност обраде појединих предложених 

садржаја (књижевних дела) на часовима додатне 
наставе. Препоручује се да ученици у настави користе 

електронски додатак уз уџбеник, уколико за то постоји 

могућност у школи. 

Језик: 

а) Граматика: 

Језик Словена у прапостојбини; 

сеобе Словена и стварање 

словенских језика. Мисија Ћирила и 

Методија. Почетак 

писмености код Срба. 

Старословенски језик и писма 

(глагољица и ћирилица). 

Развој српског књижевног језика: 

српскословенски, 

рускословенски, славеносрпски 

језик. 

Вук Караџић – реформа језика, 

писма и правописа. 

Књижевни језик код Срба од Вука до 

данас (основни подаци). 

Основне језичке групе у Европи и 

место српског језика у породици 

словенских језика. 

Дијалекти српског језика: екавски 

(призренско-тимочки, косовско- 

ресавски, шумадијско-војвођански) и 

ијекавски (зетско-рашки и 

источнохерцеговачки). Народни 

језик (језик као скуп дијалеката) и 

књижевни (нормирани) језик. 

Службена употреба језика и писма 

према Уставу. Језици националних 

мањина (основни подаци). 

Језик – основне особине говорног и 

писаног језика. 

Грађење речи: 

– основни модели: извођење, 

слагање, префиксација; 

– просте речи и творенице 

(изведенице, сложенице, 

префиксалне 

творенице); 

Ученик је у стању да: 

– објасни развој словенских језика, 

њихово стварање; 

-зна улогу и значај мисије Ћирила и 

Методија: 

– сврста српски језик у одговарајућу 

језичку групу у Европи; 

– разликује словенске језике; зна који је 

први књижевни језик свих Словена; зна 

да наведе прво и друго словенско писмо; 

-наводи карактеристике језика који су се 

употребљавали до развоја српског 

књижевног језика: 

– зна основне податке из живота и рада 

Вука Караџића;  

-објасни Вуков рад на реформи језика, 

писма и правописа; 

-издвоји основне карактеристике и 

податке књижевног језика код Срба од 

Вука до данас;  

– именује дијалекте српског језика; 

– разликује екавске и ијекавске 

дијалекте 

– уочава разлику између народног 

језика, дијалекта, и књижевног језика; 

– зна који је службени језик у употреби 

– наброји језике националних мањина; 

-наброји основне особине говорног и 

писаног језика; 

– издвоји делове творенице и препозна 

основне моделе њиховог 

грађења; 

– доследно примени правописну норму; 

– уочи разлику између речи и лексеме; 

-разликује речи по саставу; 

-разликује корен речи, творбену основу, 

префикс и суфикс 

-уочава начин грађења речи; 

– користи садржаје из граматике 

У настави језика ученици се оспособљавају за 

правилну усмену и писану комуникацију 

стандардним српским језиком. Отуда захтеви у 

овом програму нису усмерени само на усвајање 

језичких правила и граматичке норме, већ и на 

разумевање њихове функције и правилну 

примену у усменом и писменом изражавању. 

Када се у садржајима програма наводе наставне 

јединице које су ученици већ обрађивали у 

претходним разредима, подразумева се да се 

степен усвојености и способност примене 

раније обрађеног градива проверава, а 

понављање и увежбавање на новим примерима 

претходи обради нових садржаја, чиме се 

обезбеђује континуитет рада и систематичност 

у повезивању новог градива са постојећим 

знањима. Основни програмски захтев у настави 

граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна језичка 

појава не би требало да се изучава изоловано, 

ван контекста у којем се остварује њена 

функција (у свакој погодној прилици могу се 

знања из граматике ставити у функцију 

тумачења текста, како уметничког тако и 

научнопопуларног). Један од изразито 

функционалних поступака у настави граматике 

јесу вежбања заснована на коришћењу примера 

из непосредне говорне праксе, што наставу 

граматике приближава животним потребама у 

којима се примењени језик појављује као 

свестрано мотивисана људска активност. На 

овај начин се код ученика развија и свест о 

важности културе говора, која је неопходна за 

свакодневни живот као део опште културе, а не 

само као део наставног програма. Настава 

морфологије подразумева заокруживање знања 

о значењу глаголских облика.  Не. 

Систематизовати падежни систем српског 

језика, значење падежа. Мора се указати на 

надређени појам (комуникативна реченица) и 

показати однос ова два типа реченица (једна 
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– састав твореница: корен, творбена 

основа, префикс, суфикс. 

Систематизација претходно 

обрађених садржаја из фонетике, 

морфологије и синтаксе. 

Фонетика: подела гласова и гласовне 

промене. 

Морфологија: врсте и подврсте речи 

и њихове категорије. 

Синтакса: реченични чланови 

(састав и функција); независне и 

зависне реченице; слагање 

реченичних чланова. 

Падежни систем и значење падежа 

б) Правопис: 

Писање имена из страних језика са 

акцентом на њихову промену. 

Спојено и одвојено писање речи 

(сложенице, полусложенице, 

синтагме). 

Генитивни знак. 

Црта и цртица; други 

интерпункцијски и правописни 

знаци. 

Функционални стилови 

в) Ортоепија 

Краткоузлазни и краткосилазни 

акценат; правила о распореду 

акцената и неакцентованих дужина 

(основни појмови). 

 

 

Језичка култура 

 

Говорне вежбе: интерпретативно-

уметничке (изражајно читање, 

рецитовање); анализа снимљеног 

разговора; интервју; расправа 

(дискусија); презентовање 

чињеница и коментара. 

 

Правописне вежбе: диктат, 

уочавање и објашњавање 

обрађене у претходним разредима 

и повеже их са новим градивом; 

-разликује гласове по звучности, начину 

и месту творбе; 

-уочава глсовне промене у речима; 

-уочава одступања од гласовних 

промена у датим речима; 

-разликује врсту речи и врсте речи по 

значењу; 

-одређује службу речи у реченици; 

-разликује реченице по саставу; 

-разликује независне и зависне 

реченице; 

-одређује напоредни однос 

независносложених реченица, као и 

врсту зависних реченица; 

-примењије конгруенцију речи у 

реченици; 

-одређује падежни облик датих речи у 

реченици и значење падежа; 

– доследно примени правописну норму; 

-зна место генитивног знака 

– уочи разлику између научног, 

административног и разговорног 

функционалног стила; 

– пише и говори поштујући 

карактеристике различитих 

функционалних стилова; 

– уочи разлику између речи и лексеме; 

– препозна метафору и метонимију као 

лексичке механизме 

и разуме значење вишезначних речи 

карактеристичних за 

свакодневну комуникацију; 

– разуме значење застарелих речи и 

неологизама; 

– користи речник, енциклопедију и 

лексикон; 

– уочи манипулацију у пропагандним 

текстовима; 

– напише приказ, расправу и краћи есеј; 

-разликује акценте и именује их; 

-одређује место акцента. 

комуникативна реченица може садржати више 

предикатских реченица). У оквиру напоредних 

односа међу независним реченицама врши се 

систематизација и уводи се искључни и 

закључни однос. Усвајени  основни типови 

зависних реченица се повезују са 

морфолошким знањима о везницима, с једне 

стране, а с друге са правописним решењима у 

вези са запетом. Нови садржаји из синтаксе 

могу да се систематизују и исказивањем 

реченичних чланова речју, предлошко-

падежном конструкцијом, синтагмом и 

реченицом. Потребно је указати на разлику 

између синтагме и предлошко-падежне 

конструкције. Уводи се појам конгруенције 

који се илуструје једноставним примерима. На 

овом нивоу само се уводи појам, а типови 

конгруенције и друга сложена питања остају за 

обраду у средњој школи. Садржаје из 

правописа неопходно је повезивати са 

одговарајућим темама и на часовима граматике 

и на часовима књижевности.  То подразумева и 

обнављање наученог и усвајање нових садржаја 

(нпр. писање негације уз глаголе, писање 

облика у футуру I, облици помоћног глагола у 

потенцијалу, облици императива и сл.). У вези 

са усвајањем типова реченица неопходно је 

обрадити интерпункцију, првенствено, запету 

као најважнији интерпункцијски знак. 

Потребно је јасно навести правила када се 

запета мора писати, а када је запета необавезни 

знак или одлика стила. Повезивање садржаја из 

граматике и књижевности врши се 

анализирањем употребе запете у издвојеним 

реченицама и уочавањем употребе запете у 

књижевним делима. У основним цртама 

потребно је указати на специфичност 

књижевноуметничког стила, где се понекад, као 

резултат пишчеве креативности, намерно не 

примењују правописна правила (нарочито у 

поезији). Комбиновање правописних знакова 

усваја се још у млађим разредима у вези са 

управним говором, али се сада указује на 

остале типове комбиновања правописних 

знакова, пре свега на употребу запете иза 
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правописних грешака у тексту; 

писање имена из страних језика; 

писање позајмљеница 

(информатички термини, мејл и сл.); 

писање сложеница, полусложеница 

и синтагми; писање црте и цртице; 

запета у независносложеним 

реченицама. 

 

Језичке вежбе: уочавање и 

исправљање грешака у неправилно 

маркираном тексту; попуњавање 

текста са празнинама; тражење 

грешака у тексту и исправљање. 

 

Лексичко-семантичке вежбе: 

допуњавање реченица 

хомонимима (хомоними и 

акценти); проналажење 

одговарајућег синонима; 

антонимски ланац; одређивање 

значења метафоре и метонимије у 

тексту; тумачење застарелих речи 

и неологизама; дефинисање 

лексема. 

 

Писмене вежбе и домаћи задаци и 

њихова анализа на часу. Четири 

школска писмена задатка – по два у 

сваком полугодишту 

 
– уочи разлику између речи и  

 
лексеме; 

– препозна метафору и метонимију 

као лексичке механизме и разуме 

значење вишезначних речи 

карактеристичних за свакодневну 

комуникацију; 

 
– разуме значење застарелих речи и 

неологизама; 
– користи речник, енциклопедију и 

лексикон; 
– уочи манипулацију у пропагандним 

текстовима; 
– напише приказ, расправу и краћи есеј; 
– разликује делове текста и 

књиге – укључујући индекс, 

појмовник, библиографију – и 

уме да их користи; 

повезује информације и идеје изнесене у 

тексту, уочава јасно исказане односе и 

изводи закључак заснован на тексту. 

скраћеница и редних бројева. Писање 

скраћеница односи се на обнављање наученог у 

вези са скраћеницама, али и на проширивање 

типова скраћеница које се наводе у важећем 

правопису. Правописна правила се усвајају 

путем систематских вежбања (правописни 

диктати, исправка грешака у датом тексту, 

тестови са питањима из правописа итд.). 

Такође, треба подстицати ученике да сами 

уочавају и исправљају правописне грешке у 

SMS комуникацији, као и у различитим 

типовима комуникације путем интернета. 

Поред тога, ученике треба упућивати на 

служење правописом и правописним речником 

(школско издање).  

 Ортоепске вежбе не треба реализовати као 

посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће 

теме из граматике, али и на часовима из 

књижевности. Уколико за то постоје 

могућности, наставник би требало да пушта 

снимке правилног изговора и указује на 

разлике у изговору. Ученике треба навикавати 

да препознају, репродукују и усвоје правилно 

акцентован говор, а у местима где се одступа од 

акценатске норме да разликују стандардни 

акценат од свога акцента, тј. од дијалекатске 

акцентуације. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

КЊИЖЕВНОСТ 1) ученик лоше чита различите 

врсте књижевних дела (и остале 

типове текстова) 

2) понекад делимично уме да 

опише свој доживљај 

3) понекад уз помоћ уме да 

одреди књижевни род и стално 

тражи помоћ при одређивању 

врсте 

Ученик чита различите врсте 

књижевних дела (и остале 

типове текстова) 

1)делимично уме да опише свој 

доживљај 

2) Самостално уме да одреди 

књижевни род и тражи помоћ 

при одређивању врсте 

3) уз подстицај одређује неке 

Ученик чита са разумевањем 

различите врсте књижевних 

дела (и остале типове текстова) 

и углавном самостално уме да : 

1)опише свој доживљај 

2) углавном самостално уме да 

одреди књижевни род и врсту 

3) анализира елементе 

композиције (стих, строфа; 

Ученик чита са разумевањем 

различите врсте књижевних дела 

(и остале типове текстова) и 

потпуно самостално уме да : 

1)опише свој доживљај 

2) самостално уме да одреди 

књижевни род и врсту 

3) анализира елементе 

композиције (стих, строфа, рима; 
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4) уз подстицај ретко одређује 

неке елементе композиције. 

5) разликује народну од ауторске 

књижевности 

6) препознаје неке 

књижевнотеоријске појмове уз 

подстицај и помоћ 

7) у већини случајева не чита 

домаћу лектиру и ретко учествује 

у интерпретацији 

8) на часовима је ретко активан. 

елементе композиције. 

4) зна карактеристике народне 

и ауторске књижевности. 

5) зна дефиниције стилских 

фигура, уз помоћ наставника 

или вршњака препознаје их у 

тексту 

6) делимично усваја књижевне 

термине и појмове 

7) понекад учествује у 

интерпретацији . 

8) у већини случајева чита 

домаћу лектиру и понекад 

учествује у интерпретацији. 

9) на часовима је каткад 

активан и ретко користи 

додатне изворе знања. 

фабула, поглавље, епизода; 

чин, сцена, појава и сл.) 

4) зна карактеристике народне 

и ауторске књижевности и уме 

углавном самостално да их 

пронађе и докаже у 

конкретном тексту 

5) углавном усваја стилске 

фигуре, препознаје их у тексту 

и уме да их користи у усменом 

и писменом изражавању 

(персонификација, поређење, 

контраст ономатопеја , епитет, 

метафора, симбол, словенска 

антитеза, хипербола, 

апострофа, метонимија) 

6) потпуно усваја књижевне 

термине и појмове и препознаје 

их у тексту 

7) аргументовано брани 

постављене тезе током 

интерпретације књижевног 

текста, повезује и примењује 

стечена знања на новим 

текстовима (тема, порука, 

главни и споредни мотиви, 

особине ликова, вредновање 

поступака ликова, узрочно-

последично низање мотива) 

8) критички се осврће на 

прочитани текст, има развијене 

способности да процењује, 

углавном је самосталан и 

долази до решења 

9)редовно чита домаћу лектиру 

и учествује у интерпретацији 

10) на часовима је активан и 

учествује у анализи нових 

текстова, често чита више од 

оног што је задато и служи се 

осталим изворима знања. 

фабула, поглавље, епизода; чин, 

сцена, појаваи сл.) 

4) зна карактеристике народне и 

ауторске књижевности и уме 

самостално да их пронађе и 

докаже у конкретном тексту 

5)потпуно усваја стилске 

фигуре, препознаје их у тексту и 

уме да их користи у усменом и 

писменом изражавању 

(персонификација, поређење, 

контраст ономатопеја , епитет, 

метафора, симбол, словенска 

антитеза, хипербола, апострофа, 

метонимија) 

6) потпуно усваја књижевне 

термине и појмове и препознаје 

их у тексту 

7) аргументовано брани 

постављене тезе током 

интерпретације књижевног 

текста, повезује и примењује 

стечена знања на новим 

текстовима (тема, порука, главни 

и споредни мотиви, особине 

ликова, вредновање поступака 

ликова, узрочно-последично 

низање мотива) 

8) критички се осврће на 

прочитани текст, има развијене 

способности да процењује, 

самосталан је и лако долази до 

решења 

9)редовно чита домаћу лектиру и 

учествује у интерпретацији 

10) на часовима је увек активан 

и учествује у анализи нових 

текстова, чита више од оног што 

је задато и служи се осталим 

изворима знања. 

ЈЕЗИК 1) ученик ретко уме дефинише 

наставне садржаје из граматике 

1) Ученик уме да дефинише 

наставне садржаје из граматике 

Ученик у готово потпуности са 

разумевањем усваја наставне 

Ученик у потпуности са 

разумевањем усваја наставне 
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 (набројане у оценама 5 и 4), 

делимично их памти и 

репродукује али ретко учи па не 

уме примени стечена знања 

2) прави веће правописне и 

граматичке грешке 

3) потребна је стална помоћ 

наставника. 

4) углавном правилно изговара 

гласове и углавном греши у 

наглашавању речи, интонирању 

реченице и читању наглас. 

(наведене уз оцене 5 и 4) 

2) памти их и репродукује али 

не учи редовно, па греши у 

примени стечена знања 

3) зна правописна правила и 

делимично их примењује у 

писаним радовима. 

4) делимично успешно пише по 

диктату (до 9 грешака) 

5) уме да одговори на питања 

али реченице нису граматички 

и правописно тачне (питања 

отвореног типа) 

6)правилно изговара гласове и 

понекад греши у наглашавању 

речи, интонирању реченице и 

читању наглас. 

садржаје из граматике и на 

примерима показује да уме 

углавном без грешке да 

примени стечена знања 

1) разликује врсте и подврсте 

речи 

2) разликује категорије рода, 

броја и падежа речи које имају 

деклинацију, функције и 

значења падежа; 

3) прецизно одређује 

реченичне чланове; 

4)разликује глаголске облике и 

граматичке категорије глагола 

5) одређује врсту и службу 

зависних реченица 

6) објасни настанак и развој 

српског књижевног језика; 

разуме значај књижевног 

језика за културу и историју 

српског народа; сврста српски 

језик у одговарајућу језичку 

групу у Европи; именује 

дијалекте српског језика; 

7) зна особине гласова српског 

језика, одређује гласовне 

промене у речима 

8) издвоји делове творенице и 

препозна основне моделе 

њиховог грађења; 

9) користи садржаје из 

граматике обрађене у 

претходним разредима и 

повеже 

10) зна правописна правила и 

доследно их самостално 

примењује у писаним 

радовима. Успешно пише по 

диктату (до 6 грешке) и уме 

самостално да тачним 

реченицама одговори на 

питања (питања отвореног 

типа). 

садржаје из граматике и на 

примерима показује да уме 

потпуно самостално да примени 

стечена знања: 

1) разликује врсте и подврсте 

речи 

2) разликује категорије рода, 

броја и падежа речи које имају 

деклинацију, функције и 

значења падежа; 

3) прецизно одређује реченичне 

чланове; 

4)разликује глаголске облике и 

граматичке категорије глагола 

5) одређује врсту и службу 

зависних реченица 

6) објасни настанак и развој 

српског књижевног језика; 

разуме значај књижевног језика 

за културу и историју српског 

народа; сврста српски језик у 

одговарајућу језичку групу у 

Европи; именује дијалекте 

српског језика; 

7) зна особине гласова српског 

језика, самостално одређује 

гласовне промене у речима 

8) самостално издвоји делове 

творенице и препозна основне 

моделе њиховог грађења; 

9) самостално и потпуно користи 

садржаје из граматике обрађене 

у претходним разредима и 

повеже 

10) зна правописна правила и 

доследно их самостално 

примењује у писаним радовима. 

Успешно пише по диктату (до 3 

грешке) и уме самостално да 

тачним реченицама одговори на 

питања (питања отвореног типа). 

11) У потпуности правилно 

изговара гласове и наглашава 
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11) у потпуности правилно 

изговара гласове и наглашава 

речи, интонира реченицу и 

разговетно чита наглас. 

речи, интонира реченицу и 

разговетно чита наглас. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Ретко успева да формулише 

говорну поруку, да каже 

одабране одломке или књижевне 

текстове који се уче напамет, да 

препричава и описује и поред 

помоћи наставника у свим 

облицима говорних вежби (и на 

теме из свакодневног живота и о 

доживљају књижевног дела). 

Писмени радови су логички 

неповезани и садржајно 

сиромашни али у вези са темом, 

имају доста већих павописних, 

граматичких и стилских грешака, 

али поштује форму 

 

Говорну поруку, одабране 

одломке или књижевне 

текстове који се уче напамет, 

препричава и описује уз помоћ 

наставника у свим облицима 

говорних вежби (и на теме из 

свакодневног живота и о 

доживљају књижевног дела). 

Писмени радови су делимично 

садржајно разрађени, 

делимично тачно написани, 

композицијски утемељени. Уз 

помоћ проналази тражене 

информације у тексту и наводи 

синониме и антониме. 

 

Говорну поруку изговара 

потпуном и правилном 

реченицом и успешно 

самостално говори напамет 

одабране одломке или 

књижевне текстове, прича, 

препричава и описује и 

углавном показује логичну и 

емоционалну изражајност у 

свим облицима говорних 

вежби (и на теме из 

свакодневног живота и о 

доживљају књижевног дела). 

Писмени радови су садржајно 

разрађени, углавном тачно 

написани, композицијски 

утемељени. Самостално 

проналази тражене 

информације у тексту. 

Самостално наводи 

Говорну поруку изговара 

потпуном и правилном 

реченицом и врло успешно 

самостално говори напамет 

одабране одломке или књижевне 

текстове, прича, препричава и 

описује и показује логичну и 

емоционалну изражајност у свим 

облицима говорних вежби (и на 

теме из свакодневног живота и о 

доживљају књижевног дела). 

Писмени радови су садржајно 

разрађени, тачно написани, 

композицијски утемељени, 

занимљиви, креативни и 

маштовити. Самостално 

проналази тражене информације 

у тексту. Потпуно самостално 

наводи синониме и антониме. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: ОСМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

(Комуникативне функције) 

ИСХОДИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних 

информација о себи и другима 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на 

поздрављање и представљање (дијалози, наративни текстови, 

формулари и сл.); реаговање на усмени или писани импулс саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и иницирање и прошири-вање комуникације; усмено и писaно давање 

- Разуме општи смисао и 

главне информације из 

уобичајених 

текстова који се односе 

на представљање и 

тражење/ давање 

информација личне 

природе; 

Комуникативна настава 

језик сматра средством 

комуникације. Стога је и 

програм усмерен ка 

исходима који указују на 

то шта 

је ученик у комуникацији у 

стању да разуме и 

продукује. Табеларни 

Важно је да наставник 

континуирано 

прати и вреднује не 

само постигнућа 

ученика, процес 

наставе и 

учења, већ и сопствени 

рад како би 
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информација о себи 

и тражење и давање информација о другима (подаци о личности, 

приватним и школским активностима, друштвеним улогама и сл.). 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
How are you/have you been/are you doing? I’m/I’ve been/I’m doing fine, and you? It’s been 

long time. / Long time no see! 

Yes, it’s been a while. 

I was born and raised/brought up in Kruševac, a town in Serbia. Where did you grow up? I 

live in a nuclear/an immediate 

family. Who do you live with? 

We live in a suburb/in the suburbs/on the outskirts of the town. We share the house with 

another family. We’ve lived there 

since I was born. What part of town do you live in? 

I’ve got a twin/half/step brother. Have you got any siblings? The man over there is Alex’s and 

my stepdad. 

Is Luka your relative? Yes, he’s my second cousin. / He’s my close/distant relative. / No, we’re 

not related. He’s just a friend of mine. What country was he born in? What/Which school did 

he go to? Have you got any family in an English speaking 

country? 

Is your step brother the same age as you? No, he’s twice/ half as old as me. He doesn’t go to 

school, he goes to kindergarten. 

The boy in the photo is our schoolmate/teammate/roоmmate and our mutual friend. He’s my 

namesake. Our name ispronounced... , but it is spelled.... My mum’s the only person who calls 

me by my first name, and it usually means I’m in trouble! Do your friends call you by your 

first name or your nickname? 

Dunja’s my soulmate; we are inseperable. 

Who’s your role model? My dad’s my main role model, I have always looked up to/admired 

him. Who has been the most important and most influential person in your life? 

Mark Twain was a pen name of the American writer whose real name was Samuel Clemens. 

What other names did Samuel Clemens write under? 

What was Agatha Christie famous for? She was famous for her detective stories. 

What films did Daniel Radcliffe play in? He played the title character in the Harry Potter film 

series. 

It’s been nice meeting you/talking to you. 

Have a good life! 

Farewell, my friends! 

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавање појава, радњи, 

стања и збивања у садашњости 

The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и 

збивања у прошлости 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су почеле у прошлости и још 

увек трају 

– размени једноставније 

информације личне 

природе. 

– У неколико повезаних 

исказа представи себе, 

своју ужу/ширу 

породицу и пријатеље 

користећи једноставнија 

језичка средства. 

– Тражи, саопшти, 

пренесе информације 

личне природе или 

податке о себи и 

другима. 

приказ наставника 

постепено води од исхода 

преко комуникативне 

функције као области до 

препоручених језичких 

активности и садржаја у 

комуникативним 

функцијама које у настави 

оспособљавају ученика да 

комуницира и користи 

језик у свакодневном 

животу, у приватном, 

јавном или образовном 

домену. Примена овог 

приступа у настави 

страних језика заснива се 

на настојањима да се 

доследно спроводе и 

примењују следећи 

ставови: 

– циљни језик употребљава 

се у учионици у добро 

осмишљеним контекстима 

од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној 

атмосфери; 

– говор наставника 

прилагођен је узрасту и 

знањима ученика; 

– наставник треба да буде 

сигуран да је схваћено 

значење поруке 

укључујући њене 

културолошке, васпитне и 

социјализирајуће 

елементе; 

– битно је значење језичке 

поруке; 

– знања ученика мере се 

јасно одређеним 

релативним критеријумима 

тачности и зато узор није 

изворни говорник; 

– с циљем да унапреди 

квалитет и обим језичког 

материјала, 

настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; 

рад у учионици и 

ван ње спроводи се путем 

перманентно 

унапређивао наставни 

процес. 

Процес праћења 

остварености исхода 

почиње проценом 

нивоа знања ученика 

на почетку школске 

године како би 

наставници 

могли да планирају 

наставни процес и 

процес праћења и 

вредновања ученичких 

постигнућа и 

напредовања. Тај 

процес се реализује 

формативним и 

сумативним 

вредновањем. Док се 

код формативног 

оцењивања током 

године прате 

постигнућа ученика 

различитим 

инструментима 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, 

пројектни задаци и др), 

сумативним 

оцењивањем 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког нивоа) 

прецизније се 

процењује оствареност 

исхода или стандарда 

на крају 

одређеног временског 

периода (крај 
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Питања са Who/What/Which/Where/When/Why/How… 

Питања са препозиционим глаголима 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, 

Past Simple, Future Simple) 

Саксонски и нормански генитив 

Twice/three times.../half as (adjective) as 

Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, il-, dis-... 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; имена и надимци; 

родбина, породични односи 

и родбинске везе; важније личности из света књижевности, музике, филма и спорта. 

групног или 

индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за 

информацијама из 

различитих извора 

(интернет, дечији 

часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и 

решавањем мање или више 

сложених задатака у 

реалним и реалним и 

виртуелним 

условима са јасно 

одређеним контекстом, 

поступком и циљем; 

– наставник упућује 

ученике у законитости 

усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног 

односа; 

– сви граматички садржаји 

уводе се индуктивном 

методом 

кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере у складу са 

нивоом, а без детаљних 

граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици 

на њима не инсистирају, а 

њихово познавање се 

вреднује и оцењује на 

основу употребе у 

одговарајућем 

комуникативном 

контексту. 

Комуникативно-

интерактивни приступ у 

настави страних језика 

укључује и следеће 

категорије: 

– усвајање језичког 

садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у 

друштвеном чину; 

– поимање наставног 

програма као динамичне, 

заједнички 

припремљене и 

прилагођене листе задатака 

полугодишта, године, 

циклуса 

образовања). 

Формативно 

вредновање није само 

праћење ученичких 

постигнућа, већ и 

праћење начина рада и 

средство које 

омогућава наставнику 

да у току наставног 

процеса мења и 

унапређује 

процес рада. Током 

оцењивања и 

вредновања ученичких 

постигнућа треба 

водити рачуна да се 

начини на које се оно 

спроводи не 

разликује од 

уобичајених 

активности на часу јер 

се и оцењивање 

и вредновање сматрају 

саставним делом 

процеса наставе и 

учења, 

а не изолованим 

активностима које 

стварају стрес код 

ученика и 

не дају праву слику 

њихових постигнућа. 

Оцењивањем и 

вредновањем треба да 

се обезбеди 

напредовање ученика у 

остваривању 

исхода, као и квалитет 

и ефикасност наставе. 

Сврха оцењивања 

треба да буде и јачање 

Описивање бића, предмета, појава, места, радњи, стања и збивања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описују 

бића, предмети, места, појаве, радње, стања и збивања; усмено и писано описивање/ 

поређење живих бића, предмета, појава, местâ, из искуственог света и фикционалног 

спектра. 

My aunt’s an average looking young woman. She’s in her early/middle/late 20s. 

My uncle has grown a beard/moustache; now he looks twice as old as her. 

My parents are middle-aged. My mum’s a bit overweight, but my dad’s really skinny 

/underweight. 

My grandparents are elderly, but still young at heart/in spirit. How adventurous are your 

family? 

My sister doesn’t look anything like me. Who do you look like in your family?/Who do you 

resemble most? I resemble my mother, while my brother looks more like my father. 

I was oversensitive about my looks/to criticism as a child. What were you like as a child? 

What did the man look like? He looked/seemed/appeared annoyed. He also sounded 

strange/upset. How interesting! 

Jason was wearing a hoodie and sports trousers/pants at the party. Sophia was wearing a 

circular/ semicircular/ rectangular/ triangular/ heart-shaped pendant made of silver/gold. 

This steak is undercooked/ overcooked. It tastes/smells horrible! What does your steak 

taste/smell like? 

Novi Sad is a major city in Serbia. What’s its high/main street? 

New York City is nicknamed the Big Apple. Has your city/town got a nickname? By what 

name was your hometown previously known? 

The 50 stars on the American flag represent the 50 states, while the 13 stripes represent the 

thirteen British colonies that declared independence from Great Britain and became the first 

states in the U.S. The UK flag is called the Union Jack, or Union Flag. 

The Serbian coat of arms consists of two main national symbols: a white double-headed eagle 

and a shield with a cross. Statehood Day is a national holiday in Serbia. It’s celebrated on 

15th February to commemorate the outbreak of the First 

Serbian Uprising against Ottoman rule in 1804. On the same day in 1835, during the rule of 

Miloš Obrenović, the first modern Serbian constitution was adopted, known as Sretenje 

Разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се 

односе на опис бића, 

предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

– Опише и упореди 

жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, 

стања и збивања 

користећи једноставнија 

језичка средства. 

- Размени информације 

које се односе на опис 

бића, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и 

збивања; 

– Повеже неколико 

исказа у краћи текст 

којим се описују и 

пореде бића, предмети, 

места, појаве, радње, 

стања и збивања. 
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Constitution. 

Armistice Day is celebrateed in memory of the day when the armistice was signed between the 

Allies of World War I and 

Germany on the 11th of November, 1918. 

Saint Sava is considered the patron saint of education and all the schools in Serbia. He’s also 

the patron saint of our school. 

Professor Moriarty is Sherlock Holmes’s mortal enemy. 

My sister loves video games with immortal characters – so-called immortality games. 

The series was voted the best teenage series of all times. 

My score is twice as good/bad as yours. 

Dragana ran half as fast as Relja. 

You can’t compare these two things - that’s mixing apples and oranges! 

It’s water under the bridge! 

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавање појава, радњи, 

стања и збивања у садашњости 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у неодређеној 

прошлости и радњи које су почеле у 

прошлости и још увек трају 

The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и 

збивања у прошлости Stative verbs (look, seem, appear, sound, taste, smell...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, 

Past Simple, Future Simple) 

Питања са Who...look like, What…look/taste/smell like, How (adjective)... 

Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, il-, dis-... 

Twice/three times... as (adjective/adverb) as 

(Интер)културни садржаји: особености наше земље и земаља говорног подручја 

циљног језика (знаменитости, 

географске карактеристике, национална обележја и сл.); метафоричка употреба 

језика/идиоми. 

и активности; 

– наставник треба да 

омогући приступ и 

прихватање нових 

идеја; 

– ученици се посматрају 

као одговорни, креативни, 

активни 

учесници у друштвеном 

чину; 

– уџбеници представљају 

извор активности и морају 

бити 

праћени употребом 

додатних аутентичних 

материјала; 

– учионица је простор који 

је могуће прилагођавати 

потребама наставе из дана 

у дан; 

– рад на пројекту као 

задатку који остварује 

корелацију са 

другим предметима и 

подстиче ученике на 

студиозни и истраживачки 

рад; 

– за увођење новог 

лексичког материјала 

користе се познате 

граматичке структуре и 

обрнуто. 

Технике/активности 

Током часа се препоручује 

динамично смењивање 

техника/ 

активности које не би 

требало да трају дуже од 

15 минута. 

Слушање и реаговање на 

налоге наставника на 

страном језику или са 

аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди али 

и активности у вези са 

радом у учионици: цртај, 

сеци, боји, отвори/ 

затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и 

великим групама (мини-

мотивације за 

напредовањем код 

ученика, 

а не истицање њихових 

грешака. Елементи 

који се вреднују су 

разноврсни и треба да 

допринесу свеопштој 

слици о напредовању 

ученика, јачању 

њихових 

комуникативних 

компетенција, развоју 

вештина и способности 

неопходних за даљи 

рад и образовање. То 

се постиже 

оцењивањем 

различитих елемената 

као што су језичке 

вештине (читање, 

слушање, говор и 

писање), усвојеност 

лексичких 

садржаја и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на часу 

и ван њега, примена 

социолингвистичких 

норми. Приликом 

оцењивања и 

вредновања неопходно 

је да начини провере и 

оцењивања буду 

познати ученицима 

односно усаглашени са 

техникама, 

типологијом вежби и 

врстама активности 

које 

су примењиване на 

Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој 

активности и реаговање на њих 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлоге; усмено и 

писано  договарање у вези са предлозима и учешћем у заједничким активностима; 

писање позивнице за прославу/журку или имејла/ СМС-а којим се договарају 

заједничке активности; прихватање/одбијање предлога и савета, усмено или писано, уз 

поштовање основних норми учтивости и давање одговарајућег оправдања/изговора; 

образлагање спремности за прихватање предлога и савета, уз исказивање емотивних и 

експресивних реакција (радости, усхићености и сл.). 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
There aren’t enough computers for everybody; why don’t we take turns to work on them? 

– Разуме једноставније 

предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности и одговори 

на њих; 

– упути једноставније 

предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности ; 

– Разуме једноставније 

предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности и одговори 

на њих уз одговарајуће 
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Fine, let’s do that! 

Let’s go out for ice cream - my treat this time! Well, I’m trying to cut down on sweets, 

how/what about having some fruit 

salad instead? Why don’t we split the bill? 

Let’s start over, shall we? What do you mean? Can/Could you share a link to an example? 

Shall I ask him to join us? I think he would love that! He’d better not be late this time! 

Shall we meet at my place? Okay, what time? 

Is this time next week ok with you? That sounds good to me./That would be great! 

Would you like/Do you want me to help you with your English assignment? No thank you, I 

can manage. 

You should/ought to/had better leave or you’ll miss your bus. Thank you but don’t worry, I’ll 

hurry up now. 

You shouldn’t/had better not stick your nose in other people’s business. It’s impolite! 

Pets shouldn’t be abandoned by their owners. It’s irresponsible! 

The doctor advised me to have regular meals and a balanced diet in order to stay healthy. She 

also recommended taking up a sport instead of dieting. 

My parents told me not to put off doing things I have to do, because I could regret later. 

If I were you I would stop being late for school. You might get expelled. 

What would you do if you were in my place/shoes? 

Let’s not split hairs about it! 

Should/Ought to/Had better за давање савета 

Изрази: How/What about…? Why don’t we…? Would you like…? Do you want…? Shall 

we…? Let’s... 

Stative verbs (think, mean, sound...) 

Модални глаголи за изражавање предлога и вероватноће - can/could/may/might... 

Пасивни облик модалних глагола 

Заповедни начин 

Gerund/Infinitive 

Индиректни предлози и савети 

Први и други кондиционал 

Негативни префикси un-, im-, ir-, il-... 

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и 

реаговање на њих; метафоричка 

употреба језика/идиоми. 

образложење; 

- упути једноставне 

предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи 

додатне информације у 

вези са предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности; 

- Разуме краће низове 

исказа који се односе на 

предлоге, савете 

и позиве на заједничке 

активности и одговори 

на њих уз 

одговарајуће 

образложење; 

– упути предлоге, савете 

и позиве на заједничке 

активности 

користећи ситуационо 

прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи 

детаљније информације 

у вези са предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности. 

 

 

 

дијалози, 

игра по улогама, 

симулације итд). 

Мануелне активности 

(израда паноа, 

презентација, зидних 

новина, постера и сл). 

Вежбе слушања (према 

упутствима наставника или 

са аудио- 

-записа повезати појмове, 

додати делове слике, 

допунити информације, 

селектовати тачне и 

нетачне исказе, утврдити 

хронологију 

и сл). 

Игре примерене узрасту. 

Класирање и упоређивање 

(по количини, облику, 

боји, годишњим добима, 

волим/не волим, 

компарације...) 

Решавање „проблем-

ситуација“ у разреду, тј. 

договори и мини-пројекти. 

„Превођење“ исказа у гест 

и геста у исказ. 

Повезивање звучног 

материјала са 

илустрацијом и текстом, 

повезивање наслова са 

текстом или пак 

именовање наслова. 

Заједничко прављење 

илустрованих и писаних 

материјала 

(планирање различитих 

активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни 

плакат, програм приредбе 

или неке друге 

манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

(род, број, глаголско време, 

лице...); 

редовним часовима, 

као и начинима на који 

се 

вреднују постигнућа. 

Таква правила и 

организација процеса 

вредновања и 

оцењивања 

омогућавају позитивну 

и здраву атмосферу у 

наставном процесу, као 

и квалитетне 

међусобне односе и 

комуникацију на 

релацији ученик – 

наставник, као и 

ученик – ученик, а 

уједно помажу ученику 

да разуме важност и 

смисленост 

вредновања и подстичу 

га на преузимање 

одговорности за 

властито планирање и 

унапређивање процеса 

учења. 

 

 

Изражавање молби, захтева, обавештења, извињења, честитања и захвалности 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита, тражи/нуди помоћ, 

услуга, обавештење или се изражава извињење, захвалност; усмено и писано 

честитање, тражење и давање обавештења, упућивање молбе за помоћ/услугу и 

реаговање на њу, изражавање извињења и захвалности. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 

– Разуме уобичајене 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– упути уобичајене 

молбе и захтеве, 

честита, захвали и 

извини се користећи 

најједноставнија 
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Can/Could/May I retake the listening text? I’ve misheard some questions. 

Can/Could/Will you rewrite the essay? You’ve misspelled/ misspelt some words. 

Excuse me teacher, can you draw/pull/close the curtains? Ok, you put the light on. Can you 

now draw/pull/open them? Ok, let’s have some sunlight in! 

Could/Would you come to my place tonight if you had time? Your place, sixish! 

Please don’t tattle on me to my mother/teacher. / Don’t be such a tattletale! 

Promise not to tell anyone! I promise! 

Stop showing off! Nobody likes a show-off! 

Stop arguing, will you? Can I tell my side if you let me talk? 

Stop beating around the bush and tell me what the problem is! 

She told me to stop making fuss about nothing! 

My mum asked/warned us to stop giggling. 

The head teacher promised to look into the matter. 

I’m sorry I overslept/ overreacted. It’s ok, make sure you don’t do that again! 

Sorry to disturb/interrupt! 

Sorry, it wasn’t on purpose. I’m truly sorry. 

Thanks for letting me stay/for waiting for me! 

Thank you, you’ve been very kind. 

Many thanks in advance! I (really) appreciate that/your help. 

Tell your parents I said thank you. Say hi for me! 

Pretty please! 

Happy anniversary! 

Better luck next time! Fingers crossed! 

Congrats on your exams! 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – can/could/may/will 

Заповедни начин 

Први и други кондиционал 

Индиректне наредбе и молбе 

Gerund/Infinitive 

Префикси over-, mis-, over-, re... 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и 

догађаји, честитања. 

језичка средства. 

– Честита, захвали и 

извини се користећи 

мање сложена језичка 

средства; 

- формулише љубазне 

молбе и извињења. 

- Разуме краће низове 

обавештења, молби и 

захтева који се односе 

на потребе и 

интересовања и 

реагује на њих; 

– саопшти краће 

низове обавештења, 

молби и захтева који 

се односе на потребе 

и интересовања; 

– разуме и на 

прикладан начин 

одговори на честитку, 

захвалност 

и извињење; 

– упути честитку, 

захвалност и 

извињење користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе. 

– одговарање на 

једноставнија питања у 

вези са текстом, 

тачно/нетачно, вишеструки 

избор; 

– извршавање прочитаних 

упутстава и наредби; 

– ређање чињеница 

логичким или 

хронолошким редоследом. 

Писмено изражавање: 

– проналажење недостајуће 

речи (употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене 

речи и слично); 

– повезивање краћег текста 

и реченица са 

сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара 

(пријава за курс, налепнице 

нпр. за 

пртљаг); 

– писање честитки и 

разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије 

књижевности и 

транспоновање у друге 

медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни 

израз. 

Предвиђена је израда два 

писмена задатка у току 

школске године. 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ И 

УВЕЖБАВАЊЕ 

ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

С обзиром на то да се 

исходи остварују преко 

активности језичке 

комуникације, важно је да 

се оне у настави страних 

језика 

перманентно и 

истовремено увежбавају. 

Само тако ученици могу 

да стекну језичке 

компетенције које су у 

Разумевање, давање и тражење упутстава 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства с визуелном подршком 

и без ње; усмено и писано давање и тражење упутстава. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
Choose a person in the classroom, but keep the name secret. Note down as much information 

about the person as you can. 

What shall we do next? Take turns to ask questions, and try to guess your partner’s person! 

– Разуме и следи 

најједноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота а 

исказана су спорим 

темпом и разговетно и 

уколико укључују и 

визуелне елементе. 
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Find out about an eco-project in your country. Produce a leaflet explaining where it is and 

what happens there. 

What can I use this application for? 

Click on the photos if you want to find out more. 

If you want to make an appointment/need further information call our office at 555-333. 

I think I’ve been overcharged for my mobile phone bill. What shall/should I do first? Dial 

these numbers to speak to customer service... 

Read the exercise in silence/ silently. 

Time’s up! Put down your pens and hand in your tests. 

Sit tight! Sit up straight! Straighten your back! Behave yourself! 

Turn sideways! Why/What for? Move over to make room for some more students. 

Look me in the eye! Speak when spoken to! Don’t speak/talk out of turn! Speak your mind! 

Don’t blame me, it’s not my fault! 

Don’t wait for me! I might be long! 

Don’t peek! It’s none of your business! 

Don’t touch the stove until is gets cool. 

Hold this for me! 

He told me to hold on to his arm. 

Tell me who the book belongs to. 

The P.E. teacher told/ instructed us to pass the ball to each other/one another. 

Mind your step! 

Beware of the dog! 

Caution: wet floor! 

Danger: strong current! 

Don’t limit your challenges – challenge your limits! 

Let go of bad memories and be happy! 

Заповедни начин 

Модални глаголи shall/should за тражење упутстава 

Модални глаголи за изражавање вероватноће: might/may/could 

Пасивни облик глагола у комбинацији са модалним глаголима 

Први и други кондиционал 

Индиректне наредбе и молбе 

Префикси over-, un-, im-, ir-, il-... 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; значење 

знакова и симбола. 

- Разуме 

најједноставније савете 

и упутства који се тичу 

непосредних потреба, 

праћена визуелним 

елементима. 

– Пружи једноставнија 

упутства у вези са 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота. 

- Разуме и следи краће 

низове упутстава у вези 

с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– тражи и пружи 

неколико везаних 

једноставнијих 

упутстава у 

вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота. 

 

 

 

складу са задатим циљем. 

Стога је важно развијати 

стратегије за унапређивање 

и увежбавање језичких 

вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је 

језичка активност 

декодирања дословног и 

имплицитног значења 

усменог текста; поред 

способности да 

разазнаје фонолошке и 

лексичке јединице и 

смисаоне целине на 

језику који учи, да би 

успешно остварио 

разумевање ученик треба 

да поседује и следеће 

компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова 

и канала преношења 

порука), 

– референцијалну (о 

темама о којима је реч) и 

– социокултурну (у вези са 

комуникативним 

ситуацијама, различитим 

начинима формулисања 

одређених говорних 

функција и др). 

 

 

Тежина задатака у вези са 

разумевањем говора зависи 

од 

више чинилаца: 

– од личних особина и 

способности онога ко 

слуша, укључујући и његов 

капацитет когнитивне 

обраде, 

– од његове мотивације и 

разлога због којих слуша 

дати 

усмени текст, 

– од особина онога ко 

говори, 

– од намера с којима 

Описивање радњи у садашњости 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са догађајима/ активностима и 

способностима; усмено и писано описивање активности, радњи и способности у 

садашњости. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 

- Разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују радње и 

ситуације 

у садашњости, 

способности и умећа 

уколико су праћени 

илустративним 
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It’s getting dark/late/cold/hotter... 

She’s getting hungry/tired/better/worse... 

The weather is getting worse by the minute. 

What’s bothering/puzzling you? I can’t solve this problem. 

Who are you doing that for? 

I’m doing this for my classmate Milica. 

Where’s Jacob? He’s at a sleepover. / He’s sleeping/spending the night at a friend’s. He often 

sleeps over at Filip’s house. 

How often do you sleep over at your friends’ place? 

Who does the new teacher remind you of? He reminds me of my Australian uncle. 

This reminds me, have you applied for the competition yet? 

This is the first time I’ve used a crib sheet. 

Can I trust you with something? 

Anyone can use the application, can’t they? 

The class teacher tells us to always report the absent students. 

I don’t know what they are arguing about/who they are laughing at. 

My teacher says that the English drink the most tea in the world. 

My mum asks me who the message is from. 

My friend wants to know which team you support / whether/if you support Red Star or 

Partisan. 

Danilo asks how long I have kept my diary/blog. 

Jelena complains that she keeps forgetting her parents’ birthdays! 

Do you know who I met yesterday? 

What does UNICEF/the abbreviation stand for? 

What happens if students misbehave in class in your school? Do they get punished for their 

misbehaviour? 

I would/could help you if I had time now. What would you do if you were rich? 

The Harry Potter film series is based on Joanna Rowling’s novels. Which book is the play 

based on? 

The story/novel is set in the 19th century. 

In my country a lot of children live in a single-parent family or in a family with a step-parent 

and step brothers and sisters. 

Some city people live in a high rise, but most people live in detached or semi-detached houses. 

International Mother Language Day is held on 21 February to promote awareness of 

linguistic and cultural diversity. 

How’s Labour Day celebrated in your country? 

There are approximately 1000 giant pandas remaining in the world. 

It is estimated that/According to the statistics, 2 million alligators live in the state of Florida. 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених радњи 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи 

Stative verbs (taste, smell, remind...) 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су почеле у прошлости и још 

увек трају и у изразима This 

елементима и 

препознатљивим 

начином графичког 

обликовања; 

- најједноставнијим 

језичким средствима, уз 

употребу увежбаних 

фраза размени 

појединачне 

информације које се 

односе на радње у 

садашњости.  

– Размени појединачне 

инфор-мације и/или 

неколико информа- 

ција у низу које се 

односе на радње у 

садашњости; 

– опише радње, 

способности и умећа 

користећи неколико 

типских исказа. 

- Разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се 

односе на описивање 

радњи и ситуација у 

садашњости; 

– разуме општи смисао 

и главне информације из 

текстова који се 

односе на описивање 

способности и умећа у 

садашњости; 

– размени неколико 

информација у низу које 

се односе на радње у 

садашњости; 

– опише радње, 

способности и умећа 

користећи неколико 

везаних 

исказа. 

говори, 

– од контекста и околности 

– повољних и неповољних 

– у којима се слушање и 

разумевање остварују, 

– од карактеристика и 

врсте текста који се слуша, 

итд. 

Прогресија (од лакшег ка 

тежем, од простијег ка 

сложенијем) 

за ову језичку активност у 

оквиру програма 

предвиђена је, стога, 

на више равни. Посебно су 

релевантне следеће: 

– присуство/одсуство 

визуелних елемената (на 

пример, лакшим за 

разумевање сматрају се 

они усмени текстови који 

су праћени визуелним 

елементима због обиља 

контекстуалних 

информација које се 

аутоматски уписују у 

дуготрајну меморију, 

остављајући 

пажњи могућност да се 

усредсреди на друге 

појединости); 

– дужина усменог текста; 

– брзина говора; 

– јасност изговора и 

евентуална одступања од 

стандардног 

говора; 

– познавање теме; 

– могућност/немогућност 

поновног слушања и друго. 

Читање 

Читање или разумевање 

писаног текста спада у тзв. 

визуелне 

рецептивне језичке 

вештине. Том приликом 

читалац прима и обрађује 

тј. декодира писани текст 

једног или више аутора и 

проналази 
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is the first/second/third time... 

Други кондиционал 

Can за изражавање способности у садашњости 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must/can’t/might/may/could) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple) 

Индиректне наредбе и молбе 

Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у садашњем времену 

Gerund/Infinitive 

Питања са препозиционим глаголима 

Get + adjective 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и у ширем окружењу – 

наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања; традиција и обичаји; метафоричка употреба 

језика/идиоми. 

 његово значење. Током 

читања неопходно је узети 

у обзир одређене факторе 

који утичу на процес 

читања, а то су 

карактеристике 

читалаца, њихови интереси 

и мотивација као и намере, 

карактеристике текста који 

се чита, стратегије које 

читаоци користе, као и 

захтеви ситуације у којој се 

чита. 

На основу намере читаоца 

разликујемо следеће врсте 

читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради 

информисаности; 

– читање ради праћења 

упутстава; 

– читање ради 

задовољства. 

Током читања разликујемо 

и ниво степена 

разумевања, тако 

да читамо да бисмо 

разумели: 

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење 

одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција 

подразумева способност 

ученика да у писаном 

облику опише догађаје, 

осећања и реакције, 

пренесе поруке 

и изрази ставове, као и да 

резимира садржај 

различитих порука (из 

медија, књижевних и 

уметничких текстова итд), 

води белешке, сачини 

презентације и слично. 

Тежина задатака у вези 

са писаном продукцијом 

зависи од 

Описивање радњи у прошлости 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа у вези с личним 

искуствима, догађајима, активностима, способностима и особеностима у прошлости; 

усмено и писано описивање искустава, активности и способности у прошлости, 

историјских догађаја и личности. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
I went to the park with some friends of mine yesterday afternoon. 

We had a two months’ holiday. What did you do on your holiday/spring/term break? We were 

having the time of our life! 

Why didn’t you tell me about that? I didn’t want you to know! 

My friend turned pale/jumped for joy when she heard the news. 

Who forgot their phone? 

When did the centre reopen? 

What was the first concert you went to?Who were you there with? 

My friends threw me a going away/goodbye/farewell party before I moved away/left the 

town/country. They saw me off at the 

airport. 

My dad couldn’t afford to go to university, but I can now. 

Anastasija was able to answer all of her questions correctly, but I answered mine incorrectly. 

I misheard you. I was mistaken. She misunderstood my message. 

Something’s just crossed my mind. I’ve changed my mind. Have you made up your mind yet? 

I’ve lost my train of thoughts. / My mind’s gone blank. 

Have you read/heard today’s/yesterday’s news? 

Have you passed to the next round? 

Has it stopped raining? 

I’ve misplaced my pen / miscalculated the numbers. 

– Разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују искуства, 

догађаји и способности 

у прошлости уколико 

су праћени 

илустративним 

елементима и 

препознатљивим 

начином графичког 

обликовања; 

- најједноставнијим 

језичким средствима, уз 

употребу увежбаних 

фраза описује лична 

искуства. 

– Размени појединачне 

информације и/или 

неколико информа- 

ција у низу о 

искуствима, догађајима 

и способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико 

краћих, типских исказа 

искуства, догађај из 

прошлости; 

- Разуме општи смисао и 

главне информације из 



 

753 | с т р а н а  

 

He’s gone bananas! 

We were having a rehearsal while the storm was raging/when there was a power cut. 

My mum told me to stop to buy some bread on my way home. 

The old lady asked/begged us to help her. 

I was voted the class president in the previous class meeting. 

Who was the book published by? It has been adapted into a film. 

The people have been stricken by a lightning. 

The cat’s been run over by a car. 

I haven’t been invited to the party. 

The industrial revolution started in the 18th century. 

YouTube, the popular video sharing website, was created in 2005. 

The Past Simple Tense правилних и неправилних глагола, све употребе 

The Past Continuous Tense, све употребе 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у неодређеној 

прошлости и са ever, never, just, 

аlready, yet… 

Could и was/were able to за изражавање способности у прошлости 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Perfect Simple, Past Simple) 

Индиректне наредбе и молбе 

Питања са Who/What/Which/Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима 

Герунд/Инфинитив 

Префикси mis-, over-, re... 

(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална открића; важније личности 

из прошлости; метафоричка 

употреба језика/идиоми. 

текстова који 

се односе на описивање 

искустава, догађаја и 

способности у 

прошлости; 

– размени неколико 

информација у низу о 

искуствима, догађајима 

и способностима у 

прошлости; 

– опише искуства, 

догађаје и способности 

из прошлости 

повезујући неколико 

краћих исказа у 

смислену целину. 

 

следећих чинилаца: 

познавања лексике и нивоа 

комуникативне 

компетенције, капацитета 

когнитивне обраде, 

мотивације, способности 

преношења поруке у 

кохерентне и повезане 

целине текста. 

Прогресија означава 

процес који подразумева 

усвајање стратегија и 

језичких структура од 

лакшег ка тежем и од 

простијег ка 

сложенијем. Сваки виши 

језички ниво подразумева 

циклично понављање 

претходно усвојених 

елемената, уз надоградњу 

која садржи сложеније 

језичке структуре, лексику 

и комуникативне 

способности. За ову 

језичку активност у оквиру 

програма предвиђена је  

прогресија на више равни. 

Посебно су релевантне 

следеће: 

– теме (ученикова 

свакодневница и 

окружење, лично 

интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из 

друштвено-културног 

контекста, као и теме у 

вези са различитим 

наставним предметима); 

– текстуалне врсте и 

дужина текста (формални и 

неформални 

текстови, резимирање, 

личне белешке); 

– лексика и комуникативне 

функције (способност 

ученика да 

оствари различите 

функционалне аспекте као 

што су описивање 

људи и догађаја у 

Описивање будућих радњи (планова, намера, предвиђања) 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима; усмено и писано договарање/ извештавање о одлукама, плановима, 

намерама и предвиђањима. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
Who are you going to the prom with? 

When are you leaving for the airport? When does your plane leave? / What time is your 

flight?What time does the flight from 

Moscow arrive?Which platform does the train leave from? 

When does the rerun of season 1 begin? I guess/suppose it starts in 2 weeks’ time. 

We’re going to make up the missed class next week. Let me know when/the time! 

I’ll leave shool in 2 years’ time. When will you leave school?What are you going to do after 

you leave school? 

Emma will turn 15 in 2 months. 

– Разуме 

најједноставније исказе 

који се односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере и 

предвиђања и реагује 

на њих; 

– размени 

најједноставније исказе 

у вези са обећањима, 

одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима. 

– Разуме једноставније 

исказе који се односе 

на одлуке, обећања, 

планове, намере и 
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Noah might/may/could take part in the karate tournment/marathon race next week. 

I think the party will be over/finished by the time/before we get to Kristina and Helena’s 

place! 

We’ll figure out/decide what to do as soon as/when/after we all get together. 

See you when you get back! 

Take your umbrella in case it rains tonight! 

I’ll tell on you to the teacher unless you stop! 

If it’s a tie, will we be able to play another round? 

If I wish on a shooting star, will my wishes come true? 

What will happen if we keep littering? 

What would you do if you saw aliens? Woud you run away or speak to them? 

The Present Continuous Tense за изражавање унапред договорених/испланираних радњи 

The Present Simple Tense за изражавање будућих радњи које су део утврђених 

распореда/програма 

The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у тренутку говора, обећања и 

предвиђања на основу знања, 

искуства и веровања 

Модални глаголи за изражавање вероватноће: may/might/could 

Going to за изражавање општих планова и намера, као и предвиђања на основу чулних 

опажања 

Временске зависне реченице за изражавање будућности и одговарајући везници (when, 

after, before, as soon as, by the 

time...) 

Stative verbs (promise, believe, think, guess, suppose, hope...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Future Simple) 

Први и други кондиционал 

Will be able to за изражавање способности у будућности 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и 

ситуацијом; традиција и 

обичаји. 

предвиђања и реагује 

на њих; 

– размени основне 

информације у вези са 

обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима. 

- Разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који 

се односе на одлуке, 

обећања, планове, 

намере и предвиђања у 

будућности; 

– размени неколико 

исказа у вези са 

обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима у 

будућности; 

– саопшти планове, 

намере и предвиђања. 

 

различитим временским 

контекстима, да изрази 

претпоставке, сумњу, 

захвалност и слично у 

приватном, јавном и 

образовном домену); 

– степен самосталности 

ученика (од 

вођеног/усмераваног 

писања, у коме се 

ученицима олакшава 

писање конкретним 

задацима 

и упутствима, до 

самосталног писања). 

Говор 

Говор као продуктивна 

вештина посматра се са два 

аспекта, и 

то у зависности од тога да 

ли је у функцији 

монолошког излагања, 

при чему говорник 

саопштава, обавештава, 

презентује или држи 

предавање једној или више 

особа, или је у функцији 

интеракције, 

када се размењују 

информације између два 

или више саговорника 

са одређеним циљем, 

поштујући принцип 

сарадње током дијалога. 

Активности монолошке 

говорне продукције су: 

– јавно обраћање 

(саопштења, давање 

упутстава и информација); 

– излагање пред публиком 

(предавања, презентације, 

репортаже, 

извештавање и коментари 

о неким догађајима и сл.) 

Ове активности се могу 

реализовати на различите 

начине и то: 

– читањем писаног текста 

пред публиком; 

Исказивање жеља, интересовања, потреба, осета и осећања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са  жељама, интересовањима, 

потребама, осетима и осећањима; усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем жеља и потреба; предлагање решења у вези са осетима и потребама; 

усмено и писано исказивање својих осећања и реаговање на туђа. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
What’s the matter? My finger/hand is swollen. I’ve been stung by a bee. That must hurt! Let 

me have a look. Do you need Do you need 

some tissues? Are you fine with this? 

What’s the matter with Helen? She’s been bitten by a strayed dog. She needs to go to hospital. 

– Поставља 

најједноставнија питања 

о блиским темама, 

потребама, 

интересовањима; 

-Разуме споро и 

разговетно артикулисана 

јасно 

контекстуализована 

питања која се односе на 

непосредне личне 

потребе и интересовања;  

- разуме уобичајене 

изразе у вези са жељама, 
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Why haven’t you called an ambulance? She wants us to help her. / She asks if we could help 

her. 

I’ve got goose bumps/butterflies in my stomach/stage fright. My schoolmates expect me to 

win/hope that I will win the race/ 

game/competition. You needn’t worry! We’re on your side! 

What would you like to spend the money on? Who woud you like to celebrate with if you won? 

Why are you smelling the food? What does it smell like? My hands smell of onions! 

Iva’s tasting the coffee. She says it tastes awful. How do you like yours? Can I taste your pie? 

Liam felt embarrassed by his friends’ insensitive remarks. He says they really hurt him. 

Sanja was pleased with her test results. She hopes to enrol in an art school if she passes her 

final exams with flying colours. 

Who wasn’t happy with their marks? 

What were you good at as a child? I enjoyed being active, but now I’m really into/keen on 

studying. 

I’ve always been interested in clothes and fashion. 

Our parents have always taught us to treat people the way we want to be treated. 

I don’t want this moment to ever end! 

I hope you make wonderful memories today! 

We need to laugh. Laughter is the best medicine! 

The Present Simple / Past Simple / Presen Perfect Simple Tense 

Stative verbs (be, want, wish, need, expect, hope, have, hurt, feel, smell, taste…) 

Need/Needn’t 

Why don’t/haven’t you... 

Питања са препозиционим глаголима 

Придевско-предлошке фразе – interested in, keen on, pleased with, embarrassed by… 

Глаголско-предлошке фразе - be into... 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, 

Past Simple, Future Simple) 

Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у садашњем времену 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 

Први и други кондиционал 

Заповедни начин 

Gerund/Infinitive 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација. 

 

 

интересовањима, 

потребама, осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања 

најједно- 

ставнијим језичким 

средствима; 

– Поставља 

једноставнија питања о 

темама које одговарају 

његовим 

интересовањима; 

 разуме уобичајене 

изразе у вези са жељама, 

интересовањима, 

потребама, осећањима и 

реагује на њих; 

- изрази жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима 

- Разуме општи смисао и 

главне информације из 

текстова који се 

односе на жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања; 

– размени неколико 

повезаних информација у 

вези са жељама, 

интересовањима, осетима 

и осећањима; 

– искаже и образложи 

жеље, интересовања, 

потребе, осете и 

осећања. 

– спонтаним излагањем 

или излагањем уз помоћ 

визуелне 

подршке у виду табела, 

дијаграма, цртежа и др. 

– реализацијом увежбане 

улоге или певањем. 

Интеракција подразумева 

сталну примену и 

смењивање рецептивних и 

продуктивних стратегија, 

као и когнитивних и 

дискурзивних стратегија 

(узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, 

предлагање решења, 

резимирање, ублажавање 

или 

заобилажење неспоразума 

или посредовање у 

неспоразуму) које 

су у функцији што 

успешнијег остваривања 

интеракције. Интеракција 

се може реализовати кроз 

низ активности, на пример: 

– размену информација, 

– спонтану конверзацију, 

– неформалну или 

формалну дискусију, 

дебату, 

– интервју или 

преговарање, заједничко 

планирање и сарадњу. 

Социокултурна 

компетенција и 

медијација 

Социокултурна 

компетенција и медијација 

представљају 

скуп знања (компетенција) 

која се примењују у низу 

језичких активности у два 

основна језичка медијума 

(писаном и усменом) и 

уз примену свих других 

језичких активности 

(разумевање говора, 

говор и интеракција, 

писање и разумевање 

Исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са смером кретања и специфичнијим 

просторним односима; усмено и писано размењивање информација у вези са смером 

кретања и просторним односима; усмено и писано описивање смера кретања и 

– Разуме једноставнија 

питања која се односе 

на оријентацију/ 

положај предмета, бића 

и места у простору и 

правац кретања и 
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просторних односа. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
Let’s meet at the entrance to/exit from the museum! 

Could you tell me where the pedestrian area/zone / the main square / the city/town hall is. Go 

past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout 

turn left. You can’t miss it! 

I live as close/near as you from the school. 

The Science and Technology Park is twice as far as the Natural History Museum. 

What would happen if the Sun was twice as far from the Earth? 

Čačak is a large industrial town halfway between Kraljevo and Užice. 

The baker’s/pastry shop is halfway between my home and school. 

I don’t know where the icon is. It’s on the left/right side/at the top/bottom / in the top/bottom 

left/right corner of the screen. 

Move over towards the door. I slipped as I stepped onto the platform. 

We went for a walk along the beach/river bank at dawn. 

The boys swam across the lake. 

This is the first time I’ve flown across the Atlantic. 

Индиректна питања са уводним глаголом у садашњем времену 

Предлошки изрази за изражавање положаја и просторних односа: halfway between / on 

the left/right side / at the top/ 

bottom / in the top/bottom left/right corner... 

Предлози са глаголима кретања: towards, onto, into, across, along... 

as + adjective + as: as close/near/far... as 

twice/three times... + adjective + as: twice/three times... as (far) as 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места; географске 

карактеристике наше земље и земаља 

говорног подручја циљног језика. 

одговори на њих 

најједноставнијим 

језичким средствима. 

– Затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/положају 

предмета, бића и места 

у простору и правцу 

кретања. 

- Разуме краће низове 

исказа који описују 

просторне односе, 

оријентацију и правац 

кретања; 

– затражи и пружи 

обавештења о 

просторним односима, 

оријентацији и правцу 

кретања. 

 

писаног текста). Дакле, 

представљају веома 

сложене категорије које су 

присутне у свим 

аспектима наставног 

процеса и процеса учења. 

 

 

Социокултурна 

компетенција представља 

скуп знања о 

свету уопште, као и о 

сличностима и разликама 

између културних 

и комуникативних модела 

сопствене говорне 

заједнице и 

заједнице/заједница чији 

језик учи. Та знања се, у 

зависности од нивоа 

општих језичких 

компетенција, крећу од 

познавања основних 

комуникативних принципа 

у свакодневној 

комуникацији (основни 

функционални стилови и 

регистри), до познавања 

карактеристика различитих 

домена језичке употребе 

(приватни, јавни и 

образовни), 

паралингвистичких 

елемената, и елемената 

културе/култура 

заједница чији се језик учи. 

Наведена знања потребна 

су за компетентну, 

успешну комуникацију у 

конкретним 

комуникативним 

активностима на циљном 

језику. 

Посебан аспект 

социокултурне 

компетенције представља 

интеркултурна 

компетенција, која 

подразумева развој свести 

о другом и другачијем, 

Изрицање дозвола, забрана, упозорења, правила понашања и обавеза 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих исказа у којима се изражавају дозволе, упозорења, 

правила понашања и обавезе; постављање питања у вези са забранама, дозволама, 

упозорењима, правилима понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено и писано 

саопштавање забрана, дозвола, упозорења, правила понашања и обавеза. 

 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
You needn’t take that subject. It’s optional! 

You mustn’t cheat in exams. It’s illegal! 

I’ve had to study hard this month. 

We had to make the decision in a split second. 

We can’t both use the bike at once so we’ll have to take turns. 

I’m underage – I’m not allowed in pubs! 

– Разуме једноставније 

исказе који се односе на 

дозволе, забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе и 

реагује на њих; 

–Размени једноставније 

информације које се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, 

правила понашања и 

обавезе код куће, у 

школи и на јавном 

месту. 

- Разуме текстове који 
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It’s a rude question – you should apologise to the teacher! 

I don’t think you should drink that water! 

I wouldn’t swim here if I were you! 

My parents always remind me to throw the tissue in the bin after using it. 

The government/local authorities should/ought to take more care of the 

unemployed/homeless/poor/elderly / unemployed/ 

homeless/poor/elderly people. 

In my country the young/young people are not permitted to vote until the age of 18. 

The Louvre is a must for visitors to Paris. 

These are dos and don’ts of social etiquette. 

Модални глаголи и глаголски облици за изражавање дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и присуства/ 

одсуства обавезе: can/can’t, must/mustn’t, need/needn’t, should/shouldn’t, ought (not) to, 

have to/don’t/doesn’t have to, had 

to/didn’t have to, (not to) be allowed to 

Употреба и изостављање одређеног члана у изразима: the 

unemployed/homeless/poor/elderly/young... и unemployed/ 

homeless/poor/elderly/young... people 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; значење 

знакова и симбола. 

се односе на дозволе, 

забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе и 

реагује на њих; 

– размени неколико 

информација које се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, 

правила понашања и 

обавезе. 

 

познавање и разумевање 

сличности и разлика 

између светова, односно 

говорних заједница, у 

којима се ученик 

креће. Интеркултурна 

компетенција такође 

подразумева и развијање 

толеранције и позитивног 

става према 

индивидуалним и 

колективним 

карактеристикама 

говорника других језика, 

припадника 

других култура које се у 

мањој или већој мери 

разликују од његове 

сопствене, то јест, развој 

интеркултурне личности, 

кроз јачање 

свести о вредности 

различитих култура и 

развијање способности 

за интегрисање 

интеркултурних искустава 

у сопствени културни 

модел понашања и 

веровања. 

Медијација представља 

активност у оквиру које 

ученик не 

изражава сопствено 

мишљење, већ 

функционише као 

посредник 

између особа које нису у 

стању да се директно 

споразумевају. 

Медијација може бити 

усмена и писана, и 

укључује сажимање и 

резимирање текста и 

превођење. Превођење се у 

овом програму 

третира као посебна 

језичка активност која 

никако не треба да се 

користи као техника за 

усвајање било ког аспекта 

Изражавање припадања и поседовања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова, у којима се говори о томе шта неко 

има/нема или чије је нешто; постављање питања у вези са припадањем и одговарање на 

њих. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
He’s a friend of mine. Is that a friend of your couisin’s? 

My father owns a book/food stall. Who’s the owner of that restaurant? 

This house has always belonged to my family. Who does that house belong to? 

Someday, I would like to possess a sailboat. 

How much money does he owe you? He ows me 100 dinars. 

Саксонски, нормански и дупли генитив 

Присвојне заменице mine, yours… 

Stative verbs (have, own, belong, possess, owe) 

(Интер)културни садржаји: однос према имовини 

– Разуме једноставније исказе 
који се односе на поседовање 

и припадање. 

- формулише најједноставнија 
питања личне природе о 

предметима у нечијем поседу 

и одговара на слична питања 
саговорника. 

– Разуме једноставније 

исказе који се односе на 
поседовање и припадање. 

- формулише питања и 

једноставније исказе који се 
односе на поседовање и 

припадање. 

- Разуме општи смисао и 
главне информације из краћих 

текстова који се односе на 

поседовање и припадање; 
– размени неколико краћих, 

везаних исказа који се односе 

на поседовање и припадање. 
 

Изражавање допадања и недопадања 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова којима се изражава допадање/не допадање; 

– Разуме 

најједноставније исказе 

који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања и реагује на 
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усмено и писано изражавање допадања/недопадања. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
How do you like this colour? I’d prefer a darker/lighter shade. 

My dog loves being cuddled/spending time with us. 

Would you fancy a drink? 

I didn’t fancy swimming in that water. 

We enjoyed ourselves at the party. 

Please don’t throw these photos away. They’re really close to my heart! 

I like doing jumping jacks. They are great for warming up before my gym exercise! 

Cycling/Rollerblading is my most liked/preferred leisure activity. 

What’s your family’s favourite pastime? I would say our favourite pastime has always been 

watching informational videos / 

exploring interesting places closer to home. 

Yoda from the Star Wars series has been one of my best-loved science fiction characters for as 

long as I can remember. Who’s 

your favourite film character? 

One third of the class prefers fantasy books, they say they expand their imagination. 

Stative verbs (like/dislike/love/hate/fancy/prefer...) 

Gerund/Infinitive 

Питања са What, Who, Why, Which, How… 

(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, филм, 

спорт; метафоричка употреба 

језика/идиоми. 

њих; 

– Најједноставнијим 

језичким средствима 

изрази допадање и 

недопадање. 

– Разуме једноставније 

исказе који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања и реагује на 

њих; 

– изрази допадање и 

недопадање. 

- Разуме општи смисао и 

главне информације из 

краћих текстова 

који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања; 

- размени неколико 

краћих, везаних исказа 

који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања и даје кратка 

образложења. 

 

циљног језика 

предвиђеног 

комуникативном наставом. 

Превођење подразумева 

развој знања и вештина 

коришћења помоћних 

средстава (речника, 

приручника, 

информационих 

технологија, итд.) и 

способност изналажења 

структуралних и језичких 

еквивалената између језика 

са 

кога се преводи и језика на 

који се преводи. 

Упутство за тумачење 

граматичких садржаја 

Настава граматике, с 

наставом и усвајањем 

лексике и других 

аспеката страног језика, 

представља један од 

предуслова овладавања 

страним језиком. Усвајање 

граматике подразумева 

формирање 

граматичких појмова и 

граматичке структуре 

говора код ученика, 

изучавање граматичких 

појава, формирање навика 

и умења у области 

граматичке анализе и 

примене граматичких 

знања, као прилог 

изграђивању и 

унапређивању културе 

говора. 

Граматичке појаве треба 

посматрати са 

функционалног 

аспекта (функционални 

приступ). У процесу 

наставе страног језика у 

што већој мери треба 

укључивати оне 

граматичке категорије 

које су типичне и 

неопходне за свакодневни 

Изражавање мишљења 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се тражи и износи мишљење и 

изражава слагање/неслагање; усмено и писано тражење изношење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
I agree/disagree. So do I. / Well, I don’t. 

I don’t agree. Neither do I. / I don’t agree either. / Well, I do! 

I didn’t think of that - good idea! I guess/suppose we should never learn anything by heart. 

What exactly do you mean by ‘lousy singing’? 

It’s not a big deal/no biggie. 

That’s embarrassing/correct/ 

incorrect/possible/impossible/regular/irregular/convenient/inconvenient/honest/dishonest... 

How icredible/disappointing! 

Stative verbs (think, guess, suppose, agree, disagree, believe, mean, promise…) 

Питања са What, Why, How… 

So/Neither/Either за изражавање слагања и неслагања. 

– Разуме споро и 

разговетно артикулисана 

јасно контекстуализоване 

исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на 

њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање 

најједностанијим језичким 

средствима 

– Разуме једноставније 

исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на 

њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање. 

- Разуме општи смисао и 

главне информације из 

краћих текстова 

који се односе на 

изражавање мишљења; 
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Префикси un-, in-, im-, ir-, il-, dis-... 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у комуникацији са 

вршњацима и одраслима; 

метафоричка употреба језика/идиоми. 

– тражи и саопшти 

мишљење, слагање/ 

неслагање и даје кратка 

образложења 

говор и комуникацију, 

и то кроз разноврсне 

моделе, применом 

основних правила и 

њиховим комбиновањем. 

Треба тежити томе да се 

граматика усваја 

и рецептивно и 

продуктивно, кроз све 

видове говорних 

активности (слушање, 

читање, говор и писање, 

као и превођење), на свим 

нивоима учења страног 

језика, према јасно 

утврђеним циљевима, 

стандардима и исходима 

наставе страних језика. 

Граматичке категорије су 

разврстане у складу са 

Европским 

референтним оквиром за 

живе језике за сваки 

језички ниво који 

подразумева прогресију 

језичких структура према 

комуникативним 

циљевима: од простијег ка 

сложенијем и од 

рецептивног ка 

продуктивном. Сваки виши 

језички ниво подразумева 

граматичке садржаје 

претходних језичких 

нивоа. Цикличним 

понављањем 

претходно усвојених 

елемената надограђују се 

сложеније граматичке 

структуре. Наставник има 

слободу да издвоји 

граматичке 

структуре које ће циклично 

понављати у складу са 

постигнућима 

ученика, као и потребама 

наставног контекста. 

Главни циљ наставе 

страног језика јесте 

развијање комуникативне 

компетенције на одређеном 

Изражавање количине, димензије и цена 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се наводе количине, димензије и 

цене; размењивање информација у вези с количином, димензијама и ценама, усмено и 

писано. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 
It’s only half-an-hour’s drive / a couple of minutes’ walk. 

He gave me a few tips/a piece of/some advice. 

They told us an interesting piece/a bit of information. 

She bought a bunch of grapes/flowers / a bar of chocolate/soap / a jar of honey/jam. 

The man was so weak that he could only take a sip of water. 

How much sugar do you take in your tea? Half a teaspoon, please. 

I don’t have as many DVDs as you! 

My sister doesn’t eat as much chocolate as I do. 

There is ten times as much traffic in my town as in yours. 

The deep end of the pool is 2 metres deep. The shallow end is only half as deep. 

This jacket is twice as expensive as that one. 

How much is the return/one-way fare from London to Brighton? 

What’s the bus fare in London? A single bus fare costs £1.50. 

How much did the roasted chestnuts cost? They cost 90 pence/cents a/per cone. How much 

did they weigh? They weighed 100 g. None of my classmates won the prize. 

Neither of my parents speaks/speak a foreign language. 

Саксонски генитив са временским периодима: half-an-hour’s, couple of minutes’... 

Партитиви: a piece/bit/bunch/bar/jar/sip of... 

Twice/three times.../half as (adjective) as 

None/Neither 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура. 

- Разуме 

најједноставније речи 

које се односе на 

изражавање количине, 

димензије и цене. 

– Разуме једноставније 

исказе који се односе 

на количину, ди- 

мензије и цене; 

– размени једноставне 

информације у вези са 

количином, 

димензијама и це- 

нама. 

- Разуме низове исказа 

који се односе на 

количину, 

димензије и цене; 

– размени информације 

у вези са количином, 

димензијама и 

ценама. 
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језичком нивоу, у складу са 

статусом језика и годином 

учења. С тим у вези, уз 

одређене граматичке 

категорије стоји напомена 

да се усвајају рецептивно, 

док се 

друге усвајају 

продуктивно. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Разумевање 

говора 

(Слушање) 

 

Ученик има тешкоћа у 

разумевању једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама, 

једноставних порука и питања 

која се односе на једноставне 

информације и непосредно 

окружење. Уз објашњења и 

поједностављења, минимално 

разуме и напредује уз велику 

помоћ наставника. 

Разуме предмет једноставног 

разговора других лица о 

познатим/блиским темама (нпр. 

личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико се 

говори споро и разговетно. Разуме 

фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору, једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење, кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства, 

саопштења и питања која се 

односе на познате/блиске теме, 

као и појединачне речи и 

једноставне изразе. 

Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на 

његове потребе и интересовања, 

основни смисао и главне информације 

из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим 

темама, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. Разуме основни 

смисао и главне информације споријих, 

јасно артикулисаних монолошких 

излагања и прича, као и основни 

смисао и главне информације из 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и понављања. 

Разуме дуже низове саопштења, 

упутстава, молби итд. који се тичу 

његових потреба и интересовања, 

основни смисао и главне 

информације у аутентичном 

разговору два или више 

(са)говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом. 

Разуме основни смисао и главне 

информације јасно артикулисаних 

монолошких 

излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и 

блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. Разуме основни 

смисао и може да издвоји главне 

информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. 

репортажа, научно-популарних, 

документарних, играних, 

анимираних филмова, спотова) које 

слуша/ гледа у смисленим 

целинама. Разуме општи смисао и 

већину фраза и израза сложенијих 

разговетних текстова 

савремене музике. 

Усмено Тешко успоставља и одржава Успоставља и одржава друштвени Успева да поведе и/или одржи разговор Течно и с лакоћом описује себе и 
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изражавање друштвени контакт уз помоћ 

наставника или саговорника, 

користећи једноставна језичка 

средстава приликом 

поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, захваљивања, 

извињавања, давања података о 

себи, распитивања о основним 

подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле 

је, чиме се бави итд.). Уз дуже 

паузе и уз помоћ саговорника, 

саопштава основне 

информације о себи и свом 

непосредном окружењу, тражи 

одређени предмет, користећи 

кратке једноставне исказе. Уз 

дуже паузе, описује или 

представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности 

користећи најједноставнија 

језичка средства. Поставља 

једноставна питања о темама 

које одговарају његовим 

интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника. Поставља 

и одговара на питања која се 

односе на изражавање 

допадања и недопадања, 

слагања и неслагања користећи 

једноставна језичка средства. 

Уз помоћ наставника или 

саговорника формулише молбе 

и извињења. 

контакт користећи једноставна 

језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, захваљивања, 

извињавања, давања података о 

себи, распитивања о основним 

подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, 

чиме се бави итд.). Уз паузе и уз 

помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и 

свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне 

исказе. Уз паузе, описује или 

представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности користећи 

једноставна језичка средства. 

Поставља једноставна питања о 

темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и 

одговара на слична питања 

саговорника. Поставља и одговара 

на питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. Формулише молбе и 

извињења. 

на блиске и познате теме. Уз краће 

паузе и минималну помоћ саговорника, 

размењује информације, тражи 

одређени предмет, објашњење, услугу, 

повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину. 

Уз краће паузе, описује себе и своје 

непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка 

средства. 

Поставља и одговара на 2-3 повезана 

питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање. 

Исказује допадање и недопадање, 

слагање и неслагање и једноставним 

језичким средствима даје кратко 

објашњење. Размењује основне 

информације о плановима и обавезама. 

Једноставним језичким средствима 

пореди људе, ствари и појаве. 

Објашњава оно што не разуме и тражи 

помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

 

околину, школски контекст и 

приватан живот, 

свакодневне навике, 

искуства/догађаје из прошлости и 

планове за будућност. Учествује у 

неформалном и формалном 

разговору (нпр. са наставницима, 

службеним лицима и сл.), поставља 

и одговара на неколико питања у 

низу на познате теме у вези са 

личним потребама, 

интересовањима, обавезама, 

жељама, уз евентуалну помоћ и 

понављање. Објашњава зашто му 

се нешто допада или не допада, 

зашто се слаже или не слаже, 

зашто нешто воли или не; на 

једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и 

мишљење. Објашњава оно што не 

разуме, уме да тражи помоћ и да 

изрази мишљење/ потребу 

расположивим језичким 

средствима. На једноставан начин 

излаже на задату тему и одговара 

на питања која се односе 

на њу. Описује и тумачи податке из 

табела, графикона, информатора и 

сл. Резимира текст који слуша или 

чита ослањајући се у мањој мери 

на језичка средства 

која се у њему појављују. 

Писано 

изражавање 

Пише једноставне податке о 

себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама, 

краће белешке о важним 

Пише једноставне податке о себи 

и лицима из блиског окружења, у 

обрасцима, упитницима или 

табелама. 

Пише краће белешке о важним 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима, уколико је потребно уз мању 

пооћ наставника. Пише једноставна 

Писаним путем пружа, тражи или 

преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима. Пише једноставна лична 

писма, поруке, мејлове у којима се 
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информацијама и тренутним 

потребама. Уз помоћ 

наставника или другова 

писаним путем даје и тражи 

основне информације о себи и 

другима. Уз помоћ других 

пише кратке и једноставне 

поруке (нпр. СМС, имејл, 

објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или нешто 

честита. Уз помоћ других 

повезује неколико датих 

кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама. 

информацијама и тренутним 

потребама. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о себи/другима. 

Пише кратке и једноставне поруке 

(нпр. СМС, имејл, објаве на 

друштвеним мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или нешто 

честита. 

Повезује неколико кратких исказа 

у кратак, везани текст о блиским 

темама. 

 

лична писма, поруке, мејлове у којима 

се са пријатељима и познаницима 

договара о активностима или одговара 

на питања. Саставља краће текстове о 

себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику, уз мању 

пооћ наставника. 

са пријатељима и познаницима 

договара о активностима или 

одговара на питања. Саставља 

краће текстове о себи, својој 

породици и непосредном 

окружењу. Описује искуства, 

активности и догађаје из 

прошлости користећи одговарајуће 

језичке структуре и увежбану 

лексику. 

Разумевање 

писаног текста 

Уз велику помоћ наставника, 

објашњења и поједностављења 

и уоптребу визуелних 

елемената, разуме кратке 

поруке које се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.), кратка, 

појединачна упутства која се 

тичу његових непосредних 

потреба, разуме општи смисао 

и најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и 

сл.). 

Разуме кратке поруке које се 

односе на једноставне 

информације и непосредно 

окружење (нпр. писма, мејлови 

итд.), кратка, појединачна 

упутства која се тичу његових 

непосредних потреба, уз употребу 

визуелних елемената. Разуме 

општи смисао и најважније 

информације у једноставним 

врстама текстова (кратке приче, 

извештаји, огласи, временске 

прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, 

писмима, мејловима о блиским темама, 

краће низове (2-3) упутстава која се 

тичу његових непосредних потреба 

(нпр. оријентација у простору, 

употреба уређаја и апарата, правила 

игре и сл.), праћених визуелним 

елементима. Уколико је потребно, уз 

малу помоћ наставника разуме општи 

смисао и главне информације у краћим 

текстовима, различитих врста и 

једноставне садржине, са интернета 

или других писаних медија, 

једноставних књижевних текстова о 

познатим и узрасно адекватним 

темама. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже 

игру речи или неко конотативно/ 

скривено/ метафорично значење. 

Пише обична и електронска писма 

у којима са  пријатељима и 

познаницима договара активности 

и једноставним језичким 

средствима обрађује/ спомиње 

узрасно релевантне теме. Пише 

краће текстове од неколико 

логички повезаних реченица о 

узрасно релевантним темама (о 

себи, друштвеном и природном 

окружењу, аспектима приватног и 

школског живота). Прецизно 

описује искуства, активности и 

догађаје из садашњости и 

прошлости у виду дескриптивних и 

наративних текстова користећи 

познате сложеније језичке 

структуре и адекватну лексику. 

Пише кратке приче од понуђеног 

језичког материјала на узрасно 

адекватне теме. 

Резимира/парафразира одслушан 

или прочитан текст, ослањајући се 

минимално на језичка средства која 

се у њему појављују. Описује и 

тумачи податке из табела, 

графикона, информатора и сл. 

Медијација На матерњем језику уз велику На матерњем језику уз помоћ На матерњем језику уз мању помоћ На матерњем језику саопштава 
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помоћ наставника преноси 

саговорнику општи смисао 

јавних натписа и краћих 

текстова опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном 

језику. На матерњем језику уз 

помоћ и навођење наставника 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном 

језику. 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао јавних натписа и 

краћих текстова опште 

информативне природе (плаката, 

транспарената, јеловника...), 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном језику, 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном језику. 

наставника преноси саговорнику 

општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште информативне 

природе, саопштава основну тему и 

најважније информације краћег 

усменог исказа и писаног текста. На 

страном језику уз малу помоћ 

наставника саопштава туристима 

најједноставније информације које су 

тражили од трећег лица (назив улице, 

број линије у градском саобраћају, 

цену). 

основну тему и појединачне 

информације нешто опширнијег 

усменог исказа, примереног 

узрасту и интересовањима. На 

матерњем језику преноси 

саговорнику тему, садржај и главне 

информације из краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних), 

примерених узрасту и 

интересовањима. 

На страном језику саопштава 

једноставније информације 

добијене од трећег лица 

у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. На 

матерњем језику преноси 

информације, упутства, молбе, 

савете и сл. добијене 

од трећег лица. 

Лингвистичка 

компетенција 

Препознаје и углавном 

разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе. 

Углавном правилно записује 

познату једноставну лексику. 

Познаје и користи мали број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру наученог 

репертоара језичких средстава. 

Уз помоћ наставника користи 

елементарне и најфреквентније 

речи и изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

Препознаје и разумљиво изговара 

једноставније гласове и најчешће 

гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито 

упитну). Правилно записује 

познату лексику. Познаје и 

користи ограничен број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких структура 

у оквиру наученог репертоара 

језичких средстава. Користи 

елементарне и најфреквентније 

речи и изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

Препознаје и разумљиво изговара 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и углавном 

тачно примењује одређени број 

основних правописних правила. 

Познаје и уз малу помоћ наставника 

користи једноставније граматичке 

елементе и конструкције. 

Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање 

свакодневних конкретних активности и 

потреба. 

Углавном коректно изговара све 

гласове и гласовне групе, чак и у 

тежим комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-

интонацијских правила или уз 

мање неправилности које не 

угрожавају разумевање поруке коју 

жели да саопшти. 

Записује речи и изразе уз 

минималне ортографске 

неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и 

примењује фреквентна правописна 

правила. Познаје и користи 

одређени број граматичких 

елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, 

као и основне начине творбе и 

флексије именица, глагола, 

придева, 

прилога. Користи фреквентне 

лексичке елементе који се односе 

на теме и ситуације из његовог 
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непосредног искуства. 

Интеркултурна 

компетенција 

Углавном познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). 

Углавном зна за регије и 

државе у којима се страни 

језик користи као већински. 

Познаје неке најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје мали број 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура. Познаје мали број 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација 

циљних култура за које 

показује интересовање. 

 

Познаје основне појаве 

свакодневног живота циљних 

култура (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, 

разонода). 

Зна за регије и државе у којима се 

страни језик користи као 

већински. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем 

језику даје основне податке о 

некој личности из циљних 

култура за коју показује 

интересовање. Познаје неколико 

најпознатијих културних 

остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем 

језику неколико локација циљних 

култура. 

 

Разуме и описује већину сличности и 

разлике у свакодневном животу (нпр. 

начин исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). Углавном познаје 

основне елементе у области умећа 

живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.), препознаје најкритичније обрасце 

понашања који су 

непримерени/неприкладни у контексту 

циљних култура. 

Препознаје најчешће стереотипе у вези 

са својом и циљним културама. 

Углавном познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински, животне 

услове који владају у појединим 

екосистемима света (клима, географске 

одлике и сл.) где се користи страни 

језик. 

Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

Представља и укратко, уз малу помоћ 

наставника, описује на циљном језику 

неколико познатих личности и појава 

из циљних култура, као и оне за које 

показује интересовање. 

 

Разуме основне сличности и 

разлике између своје и циљних 

култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

Разуме основне сличности и 

разлике између своје и циљних 

култура у области умећа живљења 

и прихвата постојање разлика; 

примењује неке основне елементе у 

области умећа 

живљења (нпр. начин обраћања и 

поздрављања). 

Разуме и избегава основне облике 

непримереног/ неприкладног 

понашања у 

контексту циљних култура. 

Препознаје да постоји 

пристрасност у тумачењу 

културних појава и негује критичко 

мишљење у њиховом посматрању 

и разумевању. Познаје положај 

земаља у којима се користи страни 

језик. Познаје положај циљног 

језика у глобалном контексту и код 

нас. Познаје најтипичније 

представнике појединих 

екосистема света где се користи 

страни језик и доводи их у везу са 

одликама екосистема. Препознаје 

повезаност најважнијих појава из 

историје циљних култура и опште 

историје. 

Препознаје утицај неколико 

најзначајнијих личности и дела из 

друштвене и 

уметничке историје циљних 

култура у свету, које доводи у везу 

са друштвеним и уметничким 

појавама из наше историје и 

обрнуто. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА РАЗРЕД: Осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог 

и других народа.  

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

КОМПОЗИЦИЈА  

 

Примена принципа 

компоновања.  

Простор и пропорције 

(ергономија, перспектива).  

 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

– бира одговарајући 

прибор, материјал, 

технику, уређај и 

апликативни програм 

за изражавање идеја, 

имагинације, емоција, 

ставова и порука;  

– користи разноврсне 

податке и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад;  

– примењује знања о 

елементима и 

принципима 

компоновања у 

стваралачком раду и 

свакодневном животу;  

– реализује једноставне 

ликовне пројекте, 

самостално и у 

сарадњи са другима;  

– дискутује 

аргументовано о 

својим и радовима 

других уважавајући 

различита мишљења;  

– прави презентације 

усклађујући слику и 

текст и приказујући 

кључне податке и 

Стицање осећаја за формат и врсту 

садржаја употребом основних ликовних 

елемената у склопу композиције. 

Стварање композиције и композиционог 

решења уз проширивање искустава у 

ликовном изражавању. Развијање 

ликовног сензибилитета за композицију и 

простор, учесталом вежбом на малим 

радовима цтежу. Развијање осећаја за 

самостални рад.Стицање знања о 

равнотежи облика у простору. Стицање 

доследности и систематичности у раду. 

Прати се стварање композиционог 

решења. Вежба се стварање колорита у 

композицији. Врши се естетска анализа 

радова. Врши се провера знања о 

коришћењу разних техника, путем 

усменог изражавања. 

 

НАСЛЕЂЕ  

 

Културна баштина (значај, 

заштита и промоција наслеђа).  

Најзначајнија уметничка 

остварења и уметници, 

локалитети и споменици на 

територији Србије и у свету.  

 

Упознају се са уметничким занимањима 

и њиховим продуктима. Упознају се са 

савременим технологијама које се могу 

применити у уметности. Упознају се са 

културном баштином. 

Повезују стечена знања са светом који их 

окружује, кроз развијање креативног 

мишљења, слободе форме и изражавања. 

 

Прати се ток израде пројекта и 

реализација. 

Вреднује се вештина и способност 

коришћења других техника и 

материјала у раду. Праћење да ли 

ученик разматра своја интересовања и 

могућности у односу на занимања у 

визуелним ументностима. Врши се 

естетска анализа радова. 

КОМУНИКАЦИЈА  

Декодирање слике (теме, 

мотиви, поруке, метафора, 

алегорија, пиктограми...).  

Пројекти (цртеж, слика, 

скулптура, дигитална 

Успостављањем корелације са 

садржајима предмета информатика и 

рачунарство, техника и технологија, 

грађанско васпитање или веронаука, као 

и са осталим предметима који предвиђају 

медијско описмењавање,  стиче се осећај 

Прати се стварање исхода кроз разговар 

о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха. Вежба се 

стварање  дигиталне фотографије. Врши 

се естетска анализа радова (кадар, 
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фотографија, филм, анимација, 

игрице, стрип, графити, 

мурали, инсталације, шминка 

и боди арт, одевне 

комбинације и детаљи...).  

 

визуелне информације;  

– тумачи садржаје 

одабраних уметничких 

дела и одабрану 

визуелну метафорику;  

– разговара о значају 

културне баштине за 

лични развој, развој 

туризма и очување 

културног идентитета 

земље.  

 

за  самостални стваралачки рад на 

прикупљању извора, података и 

информација. Развијање медијске 

писмености и способности визуелног 

споразумевања. Развијање осећаја за 

самостални рад. Стицање знања о 

историјским, религијским и митолошким 

темама; појам оригинала, копије и 

плагијата; дигитална фотографија (кадар, 

селфи и аутопортрет); анимација, сцена 

(обједињавање покрета, игре и звука); 

презентације. 

селфи и аутопортрет). Врши се провера 

знања о коришћењу разних техника у 

изради презентација. 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

Ученик уз  помоћ наставника 

користи традиционалне 

технике и одабрана савремена 

средстав за ликовно 

изражавање. 

Изражава  елементе емоције, 

стање или имагинацију кроз 

ликовне илустрације у 

основним примерима и уз 

помоћ наставника. 

 

Обликује композиције 

примењујући основна знања о 

пропорцијама и перспективи на 

једноставним примерима, кроз 

материјале и технике. 

Ученик обликује композиције 

примењујући основна знања о 

пропорцијама и перспективи. 

 

Ученик познаје и користи 

традиционалне технике и одабрана 

савремена средстав за ликовно 

изражавање.  

Ученик у већини случајева и 

самостално обликује композиције 

примењујући знања о пропорцијама и 

перспективи. 

 

Ученик остварује веома 

значајан напредак и висок 

степен ангажовања у 

коришћењу традиционалне 

технике и одабрананих 

савремених средстава за 

ликовно изражавање.  

Ученик самостално долази до 

креативног ликовног 

изражавања и то 

чини  одабраним ликовним 

елементима (емоције, стање или 

имагинацију).  

НАСЛЕЂЕ 

 

Ученик уз наставникову помоћ 

уме да представи своје и радове 

других. Учествује у 

реализацији предлажених идеја 

за обилазак места и установа 

културе. Упознат је са 

занимањима у визуелним 

ументностима. 

 

Ученик уме да представи своје и 

радове других кратко, 

аргументовано и афирмативно у 

мањем броју случајева. Уме да 

реализује предложену идеју за 

обилазак места и установа 

културе. Уз саветодавни рад са 

наставником разматра своја 

интересовања и могућности у 

односу на занимања у визуелним 

Ученик уме да представи своје и радове 

других кратко, аргументовано и 

афирмативно. Уме да понуди решења у 

мањем броју примера, али и да 

реализује предложену идеју за обилазак 

места и установа културе.  Разматра 

своја интересовања и могућности у 

односу на занимања у визуелним 

ументностима. 

Ученик уме да представи своје и 

радове других кратко, 

аргументовано и афирмативно. 

Предлаже и реализује идеје 

места и установа културе. 

Препонаје своја интересовања и 

могућности у односу на 

занимања у визуелним 

ументностима. 
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ументностима. 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Ученик уз  помоћ наставника у 

појединим темама користи 

изворе, податке и информације 

као подстицај за стваралачки 

рад. Подстицан наставниковим 

упутствима учествује у 

разговару о одабраним 

садржајима. Уважава себе и 

друге када снима, обрађује  и 

дели дигиталне фотографије.  

Ученик користи у мањој мери 

одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад. Учествује у 

разговору о одабраним идејама, 

темама или мотивима у 

уметничким остварењима 

различитих култура и епоха.  

Учествује у заједничком 

креативном раду који обједињује 

различите уметности и/или 

уметност и технологију, као и  у 

раду тима који 

прави  презентације о одабраним 

темама. Уважава себе и друге 

када снима, обрађује  и дели 

дигиталне фотографије. 

 Ученик користи одабране изворе, 

податке и информације као подстицај 

за стваралачки рад. У мањој мери 

иницира, али учествује у разговару о 

одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха. Уважава 

себе и друге када снима, обрађује  и 

дели дигиталне фотографије. Учествује 

у већини одабраних 

заједничких  креативних радова који 

обједињује различите уметности и/или 

уметност и технологију. Прави у тиму 

презентације о одабраним темама 

повезујући кључне текстуалне податке 

и визуелне информације. 

Ученик самостално користи 

одабране изворе, податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад. Самостално 

иницира или учествује у 

разговару о одабраним идејама, 

темама или мотивима у 

уметничким остварењима 

различитих култура и епоха. 

Уважава себе и друге када 

снима, обрађује  и дели 

дигиталне фотографије. 

Учествује у заједничком 

креативном раду који 

обједињује различите уметности 

и/или уметност и технологију. 

Прави самостално презентације 

о одабраним темама повезујући 

кључне текстуалне податке и 

визуелне информације. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура РАЗРЕД:Осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Mузичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко 

мишљење, 

формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Романтизам 

Програмска и апсолутна 

музика 

Соло песма 

Kлавирска минијатура 

Националне и стилизоване 

игре (полка, мазурка, чардаш, 

Ученик препознаје основе појмове из: 

романтизма, програмске и апсолутне 

музике, импресионизма, савременог 

доба, поплураних музичких жанрова; 

Препознаје основне карактеристике 

појмова: соло песма, минијатура, 

програмска музика,националних и 

стилизованих игара; 

Препознаје композиторе: Листа, 

Шопена, Дворжака, Шуберта, Шумана, 

Вердија, Пучинија, Чајковског, Руску 

У остваривању програмских 

садржаја полази се од градива 

петог разреда ради лакшег 

схватања и повезивања 

историјских, културолошких, 

антрополошких информација. 

Хронолошки аспект доприноси 

корелацији знања и треба имати 

на уму да одређени предмети 

Настава музичке културе подразумева 

учешће свих ученика, не само ученика 

који су музички талентовани.  
Полази се од индивидуалних 

способности ученика и нивоа 

предходно стеченог знања.  
Најважнији фактори у оцењивању 

ученика јесу његов рад, степен 

ангажовања, кооперативност, 
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казачок, сиртаки, валцер, 

танго...) 

Музичко-сценска дела 

Сметана, Дворжак, Шопен, 

Лист, Шуберт, Шуман, 

Паганини, Верди, Пучини, 

Росини, Чајковски, Бородин, 

Мусоргски, Мокрањац 

Импресионизам 

Равел, Дебиси 

Савремено доба 

Жанрови: Џез, популарна 

музика, апстрактна музика. 

Импровизација (појам) 

Стравински, Прокофјев, 

Коњовић, Константин Бабић, 

Вера Миланковић 

 

петорицу, Дебисија, Равела, 

Стравинског и Прокофјева;препознаје 

композиторе домаће музичке 

сцене:Бабића, Коњовића, В. 

Миланковић, Мокрањца. 

Ученик зна да наведе  

изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична 

за период романтизма, 

импресионизма и савременог доба; 

Ученик уoчава основне карактеристе 

епоха. 

Ученик описује разлику између епоха: 

романтизам, импресионизам, музика 

савременог доба; 

Објашњава разлику између 

националних игара и стилизованих 

игара( врсте); 

Ученик разуме појмове: соло песма, 

програмска музика, минијатура, 

апсолутна музика; 

Зна о животу и делу композитора: 

Сметана, Дворжак, Шопен, Лист, 

Шуберт, Шуман, Паганини, 

Верди, Пучини, Росини, Чајковски, 

Бородин, Мусоргски, Равел, Дебиси, 

Стравински, Прокофјев, као и 

домаћих: Мокрањац, В. Миланковић, 

Коњовић, Бабић; 

Објашњава појмове џеза, популарне и 

апстрактне музике.  

Ученик повезује различите видове 

музичког изражавања са друштвено-

историјским амбијентом у коме су 

настали;  

Доноси закључке о разикама иѕмеђу 

романтизма, импресионизма, музике 

савременог доба. 

Идентификује најрепрезентативније 

примере представника романтизма, 

импресионизма и музике 20. века; 

Долази до закључка о разликама у 

компоновању у ранијим епохама и сад; 

покривају информисаност о 

немузичким аспектима 

романтизма и музике 20.века.. 

Појам нових музичких форми 

најбоље је објаснити кроз 

музичке (аудио и видео) 

примере, али се и кроз њих 

разумевање исторјиског 

периода најлакше схвата. као и 

улога самог појединца у 

одређеној епохи. 

интересовање, став... 
Не оцењује се музички таленат 

ученика.  
Оцењује се анггажовање ученика, 

вештина изражавања и саопштавња, 

уметничко изражавање, савладавање 

основа музичке писмености за које нје 

потребан таленат већ вежбање и учење; 

свирање на инструментима, познавање 

и препознавање уметничких дела. 
Израда пројеката и презентација на 

одређену тему. 
Кроз формативно оцењивање: 
Свакодневно бележење активности 

ученика на часу у свеску евиденције 

наставника (активност, рад на часу, 

доношење прибора, однос према 

предмету, помоћ другима у раду, 

напредовање ученика). 
Такође, вреднује однос ученика према 

наставнику,  наставном предмету, али и 

другим ученицима одељења. 
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Зна и разуме све о животу и делу 

композитора: Сметана, Дворжак, 

Шопен, Лист, Шуберт, Шуман, 

Паганини, 

Верди, Пучини, Росини, Чајковски, 

Бородин, Мусоргски, Равел, Дебиси, 

Стравински, Прокофјев, као и 

домаћих: Мокрањац, В. Миланковић, 

Коњовић, Бабић; 

Објашњава повезаност музике са 

осталим уметностима, али ван ње ( 

музика и религија; технологија 

записивања, штампања нота; 

извођачке и техничке могућности 

инструмената). 
 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
Дувачки инструменти 

 
 

Зна врсту дувачких инструмената 

Препознаје дрвене и лимене дувачке 

имструменте по изгледу ( флаута, пико 

флаута, обоа, саксофон, кларинет, 

енглески рог, бас кларинет, фагот и 

контрафагот; труба, туба, хорна и 

тромбон); 

Разуме начин добијања тона на 

дувачким инструментима; 

Препознаје дрвене и лимене дувачке 

имструменте по звуку.  

Понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у 

различитим музичким приликама; 

Објашњава изглед дрвених и 

лимених музичких инструмената. 

Објашњава добијање тона и начин 

свирања на дрвеним и лименим 

дувачким инструментима,  

Набраја и објашњава познате 

извођаче на датим инструментима; 

Разуме и самостално објашњава 

изглед и начин добијања тона на 

дрвеним и лименим музичким 

инструментима. 
  

Музички инструменти су, поред 

људског гласа, средство 

музичког изражавања. Сазнања 

о музичким инструментима-

дувачким (дрвеним и лименим) 

инструментима проистичу из 

разумевања историјског и 

стваралачког конекста. 

Кроз видео примере потребно је 

најпре обратити пажњу на 

основне карактеристике самог 

инструмента; начин добијања 

тона, тонска боја, изражајне и 

техничке могућности, као и 

примену. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Елементи музичке 

Препознаје дела световне и духовне 

музике; 
Слушање музике је активан 

психички процес који 
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изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање световне и духовне 

музике романтизма, 

импресионизма 

и савременог доба. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне 

народне музике 

 
 

Разликује вокално инструментална 

дела од инструменталних и вокалних,  

Препознаје традиционалну музику 

Препознаје најпознатија музичка дела 

импресионизма, романтизма, музике 

20. века, 

Разликује класичну од модерне музике. 

Препознаје елементе музичке 

изражајности; 

Описује разлику између композиција 

романтизма, импресионизма, музике 

20 века; 

Описује разлике у музичким 

жанровима популарне музике; 

Описује карактеристику световне и 

духовне музике;  

Објашњава елементе музичке 

изражајности;  

Понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

Критички просуђује утицај музике на 

здравље, 

Потпуно разуме значај настанка 

уметничких дела у различитим 

епохама; 

Објашњава социјално-друштвене и 

историјске чињенице везане за 

настанак уметничких дела; 

Зна све обрађене композиције, као и 

њихове ствараоце; 

подразумева емоционални 

доживљај. Ученик треба да има 

јасна упутства на шта треба да 

обрати пажњу при слушању 

музике.  

Осим препознавања 

композитора и музичког дела, 

ученик прати музички ток 

композиције, препознаје 

извођачки састав, темпо и 

његове промене, динамику... 

У слушању музике праисторије 

и антике потребно обратити 

пажњу на везу између природе 

музичког тога и намене 

музичког дела. 

Слушање инструменталних и 

вокалних композиција треба да 

буде равноправно заступљено. 

Код вокалне музике обратити 

пажњу на текст, односно на 

везу музике и текста 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  
Пeвaње пeсама пo слуху и из 

нотног текста (солмизацијом) 

самостално и у групи. 

Пeвaње пeсама у мешовитим 

тактовима (7/8, 5/8 ) пo слуху. 

Певање песама у комбинацији 

са плесним покретом. 

Певање и свирaњe из нотног 

текстa нaрoдних и умeтничких 

Ученик чита ноте уз тактирање; 

Ученик изводи песму по свом 

доживљају по слуху; 

Ученик користи најмање један 

инструмент из Орфовог 

инструментаријума; 

Зна да наброји инструменте Орфовог 

инструментаријума,  

Свира једноставну музичку целину; 

Препознаје тактове 7/8 и 5/8; 

Ученик пева и/или свира по нотном 

тексту (солмизацијом); 

Певање и свирање има драгоцен 

утицај на развој ученика; 

читање с листа (парлато или 

певање солмизацијом) активира 

највећи број когнитивних 

радњи. 

Кроз извођење музике подстаћи 

и развијати стил личног 

изражавања. 

Кроз певање и свирање усвајати 
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композиција нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима. 

Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном темом. 

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера 

(oдломака/тема) у стилу 

музике романтизма, 

импресионизма и савременог 

доба. 

 

Ученик користи покрет уз извођење 

музике; 

Ученик пева и свира самостално и у 

групи;  

Ученик свира најмање три 

инструмента из Орфовог 

инструментаријума; 

Понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

Изводи музичке примере користећи 

глас, покрет и инструменте, 

сaмoстaлнo и у групи; 

Ученик самостално пева песму по 

тексту и нотном тексту уз изражајно 

дотеривање песме, поштујући темпо, 

динамику,врсту такта; 

Изводи једноставне музичке целине 

(одломака) из примера романтизма, 

импресионизма, популарне музике. 

елементе музичке писмености 

(нотне вредности, дур-мол 

лествице, предзнаци, сложени 

тактови, предтаткт, узмах...) 

Кроз певање развијати опсег 

певања у складу са 

могућностима ученика. 

Потребно је распевати се, 

правилно седети и дисати. 

Кроз певање проширивати 

знање о лествицама и народним 

ритмовима Србије. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 
Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу романтизма, 

импресионизма и савремене 

музике. 

Израда дувачких инструмената 

од доступних материјала. 

 

Осмишља покрет за креирану 

ритмичку или мелодијску целину; 

Ствара једноставне ритмичке целине 

Примењује принцип сарадње у групи; 

Понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

Креира једноставне музичке или 

ритмичке целине; 

Израђује једноставне дувачке 

инструменте од доступних материјала; 

Самостално ствара ритмичке и 

мелодијске целине; 

Примењује принцип сарадње  и 

међусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 

 Осмишљава мање музичке целине; 

 Учествује у креирању програма за 

приредбе; 

Изражава доживљај музике језиком 

других уметности ( плес, глума, 

ликовна уметност); 

Музичко стваралаштво као 

најкреативнији део, али и 

назахтевнији, представља 

коришћење музичких образаца 

кроз свирање и певање. 

Покретима ученика, задатим 

или импровизованим, ученик 

креира своју пратњу ( у складу 

са могућностима). 

Активно учећше у школским 

приредбама буде креативност и 

мотивацију код ученика; 

извођењем одређених музичких 

(мелодијских или ритмичких) 

деоница. 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ЧОВЕК И МУЗИКА 
 

- Показује низак степен 

активности и ангажовања 

- Уз помоћ наставника 

долази до сазнања о 

романтизму, 

импресионизму, музици 

модерног доба; 

- Искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке 

који се заснивају на 

подацима  

- Зна да наброји музичке 

форме једне од епоха 

- Зна да наброји неке од 

представника романтизма, 

импресионизма, 20. века; 

- Уз помоћ наставника за да 

наброји националне и 

стилизоване игре. 

- У довољној мери показује 

способност употребе 

информација о романтизму, 

импресионизму, музици 

20.  века, музичким формама и 

представницима епоха 

- У довољној мери критички 

расуђује 

- Уз минималну помоћ 

наставника зна представнике 

епоха, музичких жанрова 

популарне музике; 

- У довољној мери зна врсте 

националних и стилизованих 

игара. 

Самостално долази до сазнања о 

романтизму, импресионизму, 20. век, 

о представницима и музичким 

формама на средњем и чак напредном 

нивоу. 

- Логички повезује чињенице 

романтизма, импресионизма и 20. век  

- Показује велику самосталност и 

висок степен активности и 

ангажовања 

- Самостално износи чињенице о 

националним и стилизованим играма, 

као и музичким формама поменутих 

епоха. 

- У потпуности самостално долази 

до сазнања о романтизму, 

импресионизму и музици 20. века, 

као и о жанровима популарне 

музике; 

- Лако логички повезује чињенице 

о друштвено социјалним 

променама у бароку и класицизму, 

разуме и повезује реакцију 

уметника 

- Показује изузетну самосталност 

уз висок степен активности и 

ангажовања 

- Потпуно самостално излаже 

сазнања о програмској и 

апсолутној музици, музичким 

формама. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
 

Уз подршку наставника 

разликује дрвене од лимених 

дувачких инструмената;  

- Уз помоћ наставника 

препознаје инструменте из 

групе дрвених и из групе 

лимених дувачких 

инструмената; 

- Препознаје и разликује 

српске традиционалне 

инструменте од уметничких 

инструмената 

- Зна основне делове 

дувачких инструмената 

- Разуме употребу и значај 

дувачких инструмената у 

оркестру 

- Већим делом самостално 

препознаје дувачке музичке 

инструменте 

- Уз минималну помоћ 

наставника разликује дрвене од 

лимених дувачких 

инструмената; 

- Разуме примену 

традиционалних српских 

инструмената и уметничких 

инструмената 

 - У довољној мери критички 

расуђује 

- Уз минималну помоћ 

наставника зна делове лимених 

и дрвених дувачких 

инструмената; 

- Показује велику самосталност и 

висок степен активности и 

ангажовања 

- Самостално долази до сазнања и 

примени дувачких музичких 

инструмената 

- Потпуно самостално износи сазнања 

о деловима дувачких инструмената 

 - Логички повезује настанак 

инструмената и начин добијања тона 

- Самостално доноси закључке о 

употреби и значају дувачких 

инструмената у оркестру романтизма, 

имспресионизма и у жанровима 

популарне музике. 

- Показује изузетну самосталност 

уз висок степен активности и 

ангажовања 

- Лако логички повезује примену 

инструмената у одрђеним 

музичким формама 

- У потпуности самостално долази 

до закључака на основу датих 

чињеница 

- Показује висок степен знања о 

дувечким инструментима, као и о 

начину свирања, али и употребе у 

оркестру. 

- Поптпуно самостално доноси 

закључке о употреби и значају 

дувачких инструмената у оркестру 

романтизма, имспресионизма и у 

жанровима популарне музике. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

- Показује низак степен 

активности и ангажовања 

- Већим делом самостално 

препознаје и разликује дрвене и 

- Самостално долази до сазнања 

музичких дела 

- У потпуности самостално долази 

до закључака на основу датих 
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  - Препознаје звучну боју 

жичаних инструмената уз 

подршку наставника 

- Препознаје музичка дела 

романтизма, импресионизма 

и правцима у 20. веку, као 

и  њихових представника уз 

подршку наставника. 

- Уз помоћ наставника 

разликује музичке жанрове 

лимене дувачке  музичке 

инструменте 

- Разликује музичка дела 

представника романтизма, 

импресионизма и праваца 20. 

века; 

- У довољној мери критички 

расуђује 

- Уз минималну помоћ 

наставника разликује популарн 

емузичке жанрове 

- Потпуно самостално разликује 

уметничка дела представника 

романтизма, импресионизма и 

праваца 20. века; 

- Логички повезује разлику између 

уметничких дела представника истих 

или различитих епоха; 

- Самостално разликује умтничку 

музику од популарне музике, уз 

критичко расуђивање 

чињеница 

- Потпуно самостално долази до 

закључака о звучним бојама и 

разликама уметничких дела 

представника двеју епоха 

- Показује изузетну самосталност 

уз висок степен активности и 

ангажовања 

- Потпуно самостално препознаје 

дела уметничке и популарне 

музике. 

МУЗИЧКО 

ИЗВОЂЕЊЕ 
 

- Уз помоћ наставника чита 

ноте, препознаје музичке 

ознаке за темпо, динамику и 

пише лествице 

- Зна ритмичке фигуре 

- Зна да повеже ритмичке 

фигуре са читањем на 

неутралан слог  

- Уз помоћ наставника 

изводи песму из нотног 

текста свирањем или 

певањем. 

- Уз помоћ наставника 

препознаје и изводи 

мелодије у такту 7/8 и 5/8 

- Самостално чита ноте са 

извесним грешкама у 

ритмичким фигурама, на 

основном и делом средњем 

нивоу; пише лествице без 

адекватних предзнака и ритма 

- Разликује дур мол систем 

- Већим делом сам разликује 

ритмичке фигуре и зна да их 

примени 

- У довољној мери показује 

способност читања нота 

- Уз минималну помоћ 

наставника свира или пева по 

нотном тексту; 

- У довољној мери познаје 

темпо, динамику, такт 

- Самостално чита ноте, познаје ноте 

и њихово трајање  на средњем и 

делом напредном нивоу, самостално 

пише лествице са 

предзнацима(односно ознакама једне 

лествице) 

- Логички повезује разлику између 

дур мол система, као и ритмичких 

фигура у песмама 

- Самостално изводи ритмичке или 

мелодијске целине (одломака); 

- Самостално пева или свира мелодије 

у такту 7/8 и 5/8; 

 

- Чита нотни текст на напредном 

нивоу, уз познавање ритмичких 

фигура, темпа, динамике, 

артикулације. 

- Потпуно самостално изводи 

мелодијске или ритмичке целине 

(одломак); 

- Логички повезује однос нота и 

ритмичких фигура у различитим 

песмама. 

- Показује изузетну самосталност 

уз висок степен активности и 

ангажовања 

- Потпуно самостално свира на 

више инструмената из Орфовог 

инструментаријума самостално и у 

групи. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 
  

- Показује низак степен 

активности и ангажовања 

 - Уз подршку наставника 

осмишљава једноставне 

ритмичке целине, или 

покрете. 

- Уз помоћ наставника 

креира дувачке музичке 

инструменте 

- Самостално прави инструмент 

код куће или на часу уз већ 

постојећи пример.  

-Импровизује једноставни 

пратећи ритам уз понуђене 

мотиве 

 

- Логички повезује и осмишљава 

ритмичке целине или мелодијске 

целине 

- Показује велику самосталност и 

висок степен активности и 

ангажовања 

- Самостално импровизује ритмичке 

или мелодијске целине. 

- Самостално креира дувачке музичке 

инструменте. 

 

- Показује изузетну самосталност 

уз висок степен активности и 

ангажовања 

- Потпуно самостално осмишљава 

мелодијске целине на дати мотив 

 - Учествује својим идејама у 

креирању приредби, квизова, 

тематских вечери. 

- У потпуности критички расуђује 

- Потпуно самостално израђује 

дувачке музичке инструменте. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: историја РАЗРЕД: осми 
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ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом 

и националном 

идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1. Основи проучавања 
прошлостиОсновне 

одлике периода 

од завршетка Првог 

светског рата до наших 

дана. 

Историјски извори за 

изучавање периода од 

завршетка Првог светског 

рата до наших дана и 

њихова сазнајна вредност 

(материјални, писани, 

аудио, визуелни, усмена 

сведочанства, дигитални) 

– смешта кључне догађаје, појаве 

и процесе из савремене историје 

на временској ленти; 

– уочи динамику различитих 

историјских појава и промена на 

историјској карти; 

– пореди различите историјске 

изворе и рангира их на основу 

њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о 

истој историјској појави или 

догађају, анализира позицију 

аутора 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: илустрација, 

шема, графикона, ППТ 

Посета локалном музеју и 

културно-историјским 

споменицима, историјском 

архиву,евентуално 

виртуелна посета музеју, 

локалитету... 

Проналажење примера од 

стране ученика 

Коришћење БИГЗ-овог е - 

уџбеника: тестови, видео 

записи са питањима, ППТ; 

едмодо платформе и др. 

 

Ученици ће лекције обрађивати кроз 

филмове,серије и документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду услови 

дозвољавали организоваће се посете 

Музеју,Архиву 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 

2. Европа, свет и 

српски народ у 

Југословенској 

државиизмеђу два светска рата 

аПоследице Великог рата 

(демографски и 

материјални губици, одраз 

рата у друштвеном и 

културном животу, 

Мировна конференција у 

Паризу – нова карта Европе 

и света). 

Револуције у Русији и 

Европи (узроци, ток и 

последице). 

Стварање југословенскедржаве 

(југословенска 

 

доведе у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, 

појава и процеса на 

конкретним 

примерима; 

– наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група у 

историјском 

периоду савременог доба; 

образложи значај и улогу 

  

Ученици ће лекције обрађивати кроз 

филмове,серије и документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду услови 

дозвољавали организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 
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идеја, процес и носиоци 

уједињења, међународно 

признање и границе). 

Политичке и друштвено- 

економске прилике у 

Европи и свету (либералне 

демократије, тоталитарне 

идеологије, економске 

кризе; култура, наука и 

уметност, свакодневни 

животЈугословенска краљевина 

(простор, становништво и 

друштво; конституисање 

државе, политички живот; 

међународни положај; 

економске прилике; 

култура, улога двора; 

национално и верско 

питање). 

Истакнуте личности: 

Николај II Романов, 

Владимир Иљич Лењин, 

Роза Луксембург, 

Александар Флеминг, 

Пабло Пикасо, Волт Дизни, 

Чарли Чаплин, Сергеј 

Ејзенштајн, Бенито 

Мусолини, Адолф Хитлер, 

Јосиф Стаљин, Френклин 

Рузвелт, Александар I, 

Марија, Петар II и Павле 

Карађорђевић, Никола 

Пашић, Стјепан Радић, 

Милан Стојадиновић, 

Драгиша Цветковић, Влатко 

Мачек, Слободан 

Јовановић, Милутин 

Миланковић, Исидора 

Секулић, Ксенија 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

– уочи елементе континуитета 

и 

дисконтинуитета српске 

државности; 

– изведе закључак о 

повезаности 

националне историје са 

регионалном и светском, на 

основу датих примера; 

– образложи утицај 

историјских 

догађаја, појава и процеса на 

савремено друштво; 

– идентификује основне 

карактеристике тоталитарних 

идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и 

савременом контексту; 

– препозна,на примерима из 

савремене историје, важност 

поштовањаљудских права 

 

Други светски 

рат  – узроци, 

међународне кризе, сукоби 

 

наведе примере како су идеје о 

родној, верској и етничкој 

 

 

Ученици ће лекције обрађивати кроз 

филмове,серије и документарце,радиће 
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и освајачка политика 

тоталитарних држава; 

почетак и ток рата, 

зараћене стране, 

савезништва, фронтови, 

најважније операције, нови 

начини ратовања; ратна 

свакодневица; страдање 

цивила и ратни злочини; 

крај рата, победа 

антифашистичке коалиције. 

Југославија и српски народ 

у рату – улазак у рат, војни 

пораз, окупација, подела, 

квислиншке творевине; 

геноцид и злочини; устанак, 

антифашистичка борба и 

грађански рат; војне 

операције, живот у рату. 

Последице рата – људски и 

материјални губици; 

демографске и друштвене 

промене, миграције; 

уништавање културног 

наслеђа; суђења за ратне 

злочине; стварање ОУН. 

Истакнуте личности: 

Френклин Рузвелт, Винстон 

Черчил, Јосиф Стаљин, 

Адолф Хитлер, Бенито 

Мусолини, цар Хирохито, 

Франциско Франко, Мао 

Цедунг, Ана Франк, Петар II 

Карађорђевић, Драгољуб 

Михаиловић, Јосип Броз, Милан 

Недић, Анте 

равноправности утицале на 

савремене политичке прилике 

и 

развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота 

припадника различитих 

друштвених група у 

историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај 

научно-технолошког развоја на 

промене у друштву, економији 

и 

природном окружењу; 

– образложи утицај различитих 

друштвено-економских 

система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне 

интеракције, и сарадња 

различитих етничких и 

социјалних 

група утицали на политички, 

друштвени и привредни живот; 

– наведе примере утицаја 

спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање 

савременог друштва; 

– објасни значење појмова 

геноцид и Холокауст; 

– идентификује узроке, 

елементе 

и последице историјских 

сукоба и 

ратова и дискутује о могућим 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду услови 

дозвољавали организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 
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Павелић, Диана 

Будисављевић 

начинима превенције 

конфликата; 

 

Свет, Европа и 

српски народ у 

југословенској 

држави у 

периоду 

хладног ратаСвет после Другог светског 

рата – блоковска подела, 

трка у наоружању, 

глобална димензија 

хладног рата, ратна 

жаришта и кризе, 

деколонизација, европске 

интеграције, покрети 

еманципације – покрети за 

женска и мањинска права, 

антиратни и антирасни 

покрети; научна 

достигнућа, освајање 

свемира, медији, 

популарна култура. 

Југославија и српски народ 

после Другог светског рата 

– изградња новог државног 

и друштвеног уређења, 

једнопартијски систем, 

однос власти према 

политичким противницима, 

међународни положај, 

економске и културне 

прилике, самоуправљање, 

несврстаност; 

свакодневица, популарна 

култура, нове тенденције у 

култури. 

Истакнуте личности: Џон 

Кенеди, Никита Хрушчов, 

Махатма Ганди, Мартин 

Лутер Кинг, Роза Паркс, 

Нелсон Мандела, Голда 

изведе закључке о узроцима, 

току и последицама ратова 

условљених распадом СФРЈ 

користећи изворе различитог 

порекла и сазнајне вредности; 

– изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима, 

уважавајући мишљење 

саговорника; 

– препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију 

у историјском извору и 

формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

– критички се односи према 

информацијама из медија 

користећи се историјским 

знањима и вештинама; 

– анализира историјске 

догађаје и 

појаве на основу доступног 

ауд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици ће лекције обрађивати кроз 

филмове,серије и документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду услови 

дозвољавали организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 

 

 

 

 

Ученици ће лекције обрађивати кроз 

филмове,серије и документарце,радиће 

амализе,презентације,писаће 

биографије...Уколико буду услови 

дозвољавали организоваће се посете 

Музеју,Архиву. 

 

Посматрање и стално праћење 

ученика. Разговор са ученицима. 

Оцењивање ученика. Ученички 

радови,презентације,семинарски 

радови. 
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Меир, Енди Ворхол, Јосип 

Броз, Александар 

Ранковић, Милован Ђилас, Иво Андрић, 

Милош 

Црњански, Александар 

Петровић, Мира 

Траиловић, Душан 

Ковачевић 

Свет, Европа, 

српска држава и 

народ у 

савременим 

процесим 
Свет после хладног рата – 

пад Берлинског зида; слом 

комунизма у Европи, 

распад СССР-а, нова 

политичка карта Европе, 

стварање Европске уније, 

доминација САД, локални 

конфликти и интервенције 

великих сила, процеси 

глобализације, Четврта 

индустријска револуција 

(дигитални медији, 

интернет, друштвене 

мреже и мобилна 

телефонија), претња 

тероризма, миграције, 

савремени културни 

покрети. 

Српски народ на крају 20. и 

почетком 21. века – криза 

СФРЈ 80-тих година, 

међунационалне тензије, 

увођење вишестраначког 

политичког система, распад 

СФРЈ, грађански рат и 

стварање нових 

државнтернационализација 

сукоба и међународне 

интервенције, економске 

прилике и свакодневни 

 

 

 

 

 

 

осмисли, спроведе и 

презентује 

резултате истраживања 

заснованог на одабраним 

историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 

– образложи смисао неговања 

сећања на важне догађаје и 

личности из историје 

савременог 

доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној средини 

и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних 

за 

развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос 

према 

културно-историјском 

наслеђу 

сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја 

и појава у књижевним и 

уметничким делимапрепозна 

историјску димензију 
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живот, ратни злочини, 

страдање цивилног 

становништва, разарање 

културног наслеђа, НАТО 

агресија на СРЈ, последице 

ратова, политичке промене 

2000. године, Република 

Србија као самостална 

држава, питање статуса 

Косова и Метохије, односи 

у региону, српски народ у 

дијаспори и региону, 

процес придруживања 

Европској унији, култура и 

спорт. 

Истакнуте личности: Роналд 

Реган, Михаил Горбачов, 

Маргарет Тачер, Бил Гејтс, 

Владимир Путин, Ангела 

Меркел, Слободан 

Милошевић, Фрањо 

Туђман, Алија Изетбеговић, 

Зоран Ђинђић, Војислав 

Коштуница 

политичких, културних и 

технолошких промена у 

савременом свету и 

Републици 

Србији 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Основи проучавања 

прошлост   

Европа, свет и 

српски народ у 

Југословенској 

државиизмеђу два 

светска рата 

Други светски 

рат     

Свет, Европа и 

српски народ у 

југословенској 

држави у 

периоду 

Оцену довољан (2) добија 

ученик који: 

− знања која је остварио су 

на нивоу 

репродукције, уз 

минималну примену; 

− у мањој мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe и искључиво уз 

подршку наставника 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима; 

Оцену добар (3) добија 

ученик који: 

− у довољној мери показује 

способност употребе 

информација у новим 

ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

− већим делом самостално 

изводи закључке 

који се заснивају на 

Оцену врло добар (4) 

добија ученик који: 

− у великој мери показује 

способност примене 

знања и лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи 

закључке који се заснивају 

на подацима; 

− решава поједине 

проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и у 

Оцену одличан (5) добија 

ученик који: 

− у потпуности показује 

способност 

трансформације знања и 

примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи 

закључке који се заснивају 

на подацима; 
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хладног рата 

Свет, Европа, 

српска држава и 

народ у 

савременим 

процесима 

− понекад је самосталан у 

решавању проблема и 

у недовољној мери 

критички рaсуђуje 

подацима и делимично 

самостално решава 

поједине проблеме; 

− у довољној мери 

критички рaсуђуje 

знатној мери 

критички рaсуђуje 

− решава проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у потпуности 

критички рaсуђуje 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА РАЗРЕД: ОСМИ 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-

географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности 

мултикултуралности и патриотизма. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

 ИСХОДИ  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 
Југоисточна Европа, интеграциони и 

дезинтеграциони процеси. 

Географски положај Србије. 

Историјско-географски развој 

Србије. 

Симболи Србије. 

Границе и проблеми пограничних 

крајева. 

 

 

 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
Геотектонски процеси на територији 

Србије. 

Сеизмизам Србије. 

Тектонски облици рељефа. 

Падински процеси и рељеф настао 

деловањем воде. 

Рељеф настао деловањем леда, ветра 

и човека. 

Утицаји ерозивних и акумулативних 

– учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

– анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

– одреди географски положај Србије и 

доведе га у везу са историјско-

географским развојем; 

– анализира карактеристике граница и 

пограничних крајева Србије; 

 

 

– опише узроке и последице 

геотектонских процеса на територији 

Србије; 

– класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

репрезентативне; 

– анализира утицај климатских фактора и 

климатских елемената на климу Србије; 

– класификује и описује својства водних 

објеката користећи карту Србије; 

– наводи начине коришћења вода Србије; 

– препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и 

ученик ће бити у стању да одреди географски положај 

Србије и доведе га у везу са историјско-географским 

развојем; анализира карактеристике граница и 
пограничних крајева Србије, потребно је објаснити 

етимолошко значење термина Србија, симболе 

отаџбине, компоненте географског положаја, њене 
границе, облик и величину територије, указати на то да 

на географски положај Србије утиче поливалентност, 

контактност и транзитност њене територије у смислу 
спајања и прожимања различитих елемената 

географског простора, који су одговорни за развој, 

организацију, функционисање и трансформацију 
територије. Објаснити да су  се  компоненте 

географског положаја, мењале  кроз историју неке од 

функција, утицале на промене значаја коју је Србија 
имала у историји и коју има данас. Објаснити  да 

географски положај Србије може бити апсолутан и 

релативан. На основу тога издвојити две компоненте 
апсолутног географског положаја: математичко-

географску и физичко-географску. Такође, издвојити и 

компоненте релативног географског положаја: 
културно-географску, политичко-географску, 

саобраћајно-географску и економско-географску. 

Објаснити ученицима да је територија Србије повезана 
и интегрисана, да њена тродимензионалност 

подразумева копно, ваздушни простор изнад копна и 

Земљину унутрашњост испод копна, као и да је њен 
квалитет дефинисан економским параметрима који 

зависе од квалитета и квантитета природних ресурса, 

као што су на пример, плодност земљишта, рудно 
богатство, однос обрадивих и необрадивих површина и 

-иницијално тестирање, упознавање са 

начином оцењивања 
Ученик се оцењује на основу усмене 
провере постигнућа, писмене провере и 

практичног рада. Ученик се оцењује и на 

основу активности и његових резултата 
рада: писању и излагању презентација, 

различитим облицима групног рада, рад на 

пројектима и сл. Критеријуми бројчаног 
оцењивања (сумативно оцењивање) су 

дефинисани Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и 
васпитању. 
Редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања ,петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених 
одговора  целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака 
,презентација 
- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 
писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
праћење самосталности у закључивању на 
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процеса на човека 

Климатски фактори и елементи. 

Климатске области у Србији. 

Подземне воде Србије. 

Реке Србије. 

Језера Србије. 

Заштита вода и заштита од вода 

Земљишта Србије. 

Распрострањеност биљног и 

животињског света. 

 

 

 

 

 

адекватно реагује у случају природних 

непогода; 

– доведи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и физичко-

географске карактеристике простора; 

 

 

 

биолошка разноврсност. 
 ученик ће бити у стању да анализира карактеристике 
граница и пограничних крајева Србије, важно је 

издвојити граничне прелазе Србије према суседним 

државама и објаснити централно језгро – колевку 
државне идеје, центар интеграције и фактор кохезије 

њене територије. Овај садржај треба реализовати у 

складу са одговарајућим садржајима из историје. 
избегавати фрагментарно учење историјских чињеница 

везаних за промене величине територије Србије јер то 

има најкраће трајање у памћењу, већ их треба повезати 
са утицајем историјских догађаја на савремени 

географски развој, чиме се постиже најјачи трансфер у 

стицању других знања и вештина. Поред тога, 
објаснити како различите историјске околности и 

економска развијеност утичу на динамичне промене у 

географском простору Србије. У циљу подстицања 
толеранције код ученика, указати на постајање 

различитих етничких и културних група у пограничним 

територијама Србије.Оспособити ученике да израђују 
тематске карте о Географском положају, границама и 

величини територије Србије користећи неме карте, на 

којима се могу издвојити различити садржаји везани за 
ову наставну тему 
Исход-ученик ће бити у стању да опише узроке и 

последице геотектонских процеса на територији 
Србије, кључно је да ученик опише геотектонски 

положај и геотектонску рејонизацију Србије 

сагледавањем односа Евроазијске и Афричке 
литосферне плоче, објасни механизме настанка и 

обликовања рељефа на простору Србије и именује 

значајне морфоструктурне облике рељефа у Србији. 
ученик ће бити у стању да препозна и наведе облике 

рељефа који настају тектонским покретима и 

вулканизмом, објасни процес настанка земљотреса и 
наведе најугроженије зоне и изведе закључке о појави 

савременог сеизмизма као и одсуство активног 
вулканизма на територији Србије.  упознати ученике са 

мрежом сеизмолошких станица Србије и различитим 

начинима прикупљања података о трусној активности 
на подручју Србије у реалном времену, размени 

података са земљама у окружењу и компјутерским 

програмима за аутоматско лоцирање и извештавање. 
Исход: ученик ће бити у стању да класификује облике 

рељефа на територији Србије и именује 

репрезантативне.  
ученике треба упознати са генетским и основним 

морфолошким типовима рељефа као и њиховом 

распрострањеношћу уз помоћ географске карте Србије. 
Исход је остварен уколико је ученик у стању да опише 

деловање унутрашњих и спољашњих сила на постанак 

и обликовање рељефа Србије, да наведе и опише 
примере облика рељефа помоћу географске карте, 

графичких приказа и фотографија. 

основу прилога из уџбеника , продукти 

ученикових активности, задовољство 
ученика на часу.Израда пројеката, 

семинарских радова, усмено проверавање 

изражавања, проверавање сналажења на 
карти, посматрање, цртање и рад на немој 

карти, припрема  за такмичење, оцењивање 

и закључивање оцена, 
сумативно и формативно оцењивањe 
 
редовно праћење ученика   кроз 

дијалог вођен између ученика и 

наставника, као и између ученика и 

ученика, одговарање на питања  
-петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих 

задатака ,презентација 
- Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена 

нивоа усвојености наставних садржаја 

теме писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
праћење самосталности у закључивању 

на основу прилога из уџбеника , 

продукти ученикових активности, 

задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, 

проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој 

карти, припрема  за такмичење, 
оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 

 

 

 
редовно праћење ученика   кроз 

дијалог вођен између ученика и 

наставника, као и између ученика и 
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Исход: анализира утицај климатских фактора и 

климатских елемената на климу Србије. ученик 
самостално користи климатолошке податке који се 

односе на температуру и падавине изабраног места. 

Климатолошки подаци могу се преузети из 
метеоролошких годишњака који су доступни на сајту 

Републичког хидрометеоролошког завода Србије 

(РХМЗС). Да би анализирао просторну и временску 
дистрибуцију наведених података, неопходно је да 

самостално конструише климадијаграме бар два места 

између којих постоји значајна разлика у надморским 
висинама. Поред ових климатских елемената, ученика 

треба упознати и са ветровима и инсолацијом. 

Просторну и временску дистрибуцију температура, 
падавина и ветрова треба повезати са климатским 

факторима који условљавају њихово формирање. Као 

последица просторне и временске дистрибуције 
вредности климатских елемената на простору Србије 

издвајају се одређене климатске области. Да би се 

исход остварио, неопходно је да ученик: наведе 
климатске елементе, опише просторну и временску 

дистрибуцију температуре ваздуха и падавина на 

територији Србије, наведе и оцени значај климатских 
фактора, издвоји климатске области на територији 

Србије. 
исход: класификује и описује својства водних објеката 
користећи карту Србије и наводи начине коришћења 

вода Србије, ученику би требало указати на постанак, 

еволуцију и распрострањеност река, језера, подземних 
вода и термоминералних извора на територији Србије. 

Упознати га са основним хидрографским 

карактеристика река Србије, чије груписање би се 
извршило према припадајућем морском сливу. Анализа 

водних режима, на најједноставнијем нивоу, 

подразумевала би уочавање максималних и 
минималних водостаја и протицаја на рекама, као и 

фактора који доводе до њихове појаве. Ученик треба да 
опише стања екстремних водостаја и протицаја (сува 

речна корита, поплава) као и последице које оне 

остављају на човека, привреду и животну средину. Да 
би се остварио исход, неопходно је да ученик: наведе 

највеће реке Црноморског, Јадранског и Егејског слива, 

процени време појаве минималних и максималних 
водостаја на рекама, разликује језера по начину 

постанка, опише еволуцију језерских басена, лоцира 

термоминералне изворе, опише врсте и значај 
подземних вода за водоснабдевање, утврди везу између 

доступности воде и лоцирања одређених привредних 

делатности и објеката. 
исход: препознаје ефекте утицаја физичко-географских 

процеса на човека и адекватно реагује у случају 

природних непогода, наставник ставља акценат на 
интеракцију природе и друштва и указује ученицима да 

се људско друштво не може посматрати независно од 

ученика, одговарање на питања  
-петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих 

задатака ,презентација 
- Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања  
  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена 

нивоа усвојености наставних садржаја 

теме писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
праћење самосталности у закључивању 

на основу прилога из уџбеника , 

продукти ученикових активности, 

задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, 

проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој 

карти, припрема  за такмичење, 
оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
 

 



 

783 | с т р а н а  

 

природног окружења. За ученика је важно да зна шта 

доводи до формирања природне непогоде, да ли и како 
човек може да стимулише њено формирање, где су 

природне непогоде распрострањене на простору 

Србије, као и да зна како да поступи у случају да је 
изложен њиховом дејству. Уз помоћ наставника, 

родитеља као и самосталног прикупљања података 

ученик треба да се упозна са природним непогодама 
које се дешавају, могу се десити или су се десиле у 

његовом непосредном окружењу: простори у Србији 

изложени дејству земљотреса, клизишта, одрона, 
атмосферских непогода (олуја, град, екстремне 

температуре), полава и бујица. 
исход: доведе у везу распрострањеност биљних и 
животињских врста и физичко-географске 

карактеристике простора, кључно је објаснити да су 

ареали биљних и животињских врста детерминисани 
рељефом, земљиштем, климом, присуством воде и 

другим факторима. Неопходно је да ученици сагледају 

просторну дистрибуцију животињских врста, 
травнатих области, шумских ареала и њихов састав, као 

и ефекте које остварују у интеракцији са осталим 

природним и друштвеним објектима у простору. Да би 
се овај исход остварио, потребно је да ученик: наведе 

основне типове земљишта, разликује вертикални и 

хоризонтални распоред вегетације, класификује фауну 
у односу на тип средине (фауна копнених вода, фауну 

копна; шумска и нешумска подручја), наведе како 

људске активности утичу на фрагментацију и смањење 
ареала биљних и животињских врста и појаву 

ендемских врста. 
коришћењем различитих облика , метода и техника 
учења:  партиципативне методе, проблемска настава, 

интерактивне методе, рад у пару ,тимски рад,пројектна 

настава 
истраживачка настава, диференцирана настава, 

индивидуализовани рад 
- коришћење различитих наставних средстава ( карта , 

глобус , географски атлас … ) 
ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. 

Природно кретање. 

Миграциони процеси. Структуре 

становништва. Демографски 

проблеми и популациона политика. 

Прва насеља у Србији. 

Село и рурални процеси. 

Градови. 

Урбанизација и проблеми урбаног 

 

– објашњава популациону динамику 

становништва Србије: кретање броја 

становника, природни прираштај и 

миграције; 

– изводи закључке о утицају популационе 

динамике на структуре становништва у 

нашој земљи; 

– изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 

– израђује и анализира графичке приказе 

У оквиру теме Друштвено-географске одлике 

Србије предвиђено је да се обрађују садржаји о 
становништву, насељима и привреди Србије. Њима се 

продубљују ученичка знања из области друштвене 

географије која су стекли у шестом разреду основног 
образовања и васпитања и иста примењују у 

конкретном просторном контексту, Републици Србији 

и локалној средини. За достизање исхода: ученик ће 
бити у стању да објашњава популациону динамику 

становништва Србије, акценат треба ставити на 

објашњење кретања броја становништва по подацима 
пописа (предлог је да временски обухват буде након 

Другог светског рата), природног прираштаја и 

миграција. Наставници треба да упознају ученике са 
изворима података о становништву (попис, матична 

 
редовно праћење ученика   кроз 

дијалог вођен између ученика и 

наставника, као и између ученика и 

ученика, одговарање на питања  
-петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора   
- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих 

задатака ,презентација 
- Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања  
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развоја. 

Београд. 

Природни ресурси и привредни 

развој. 

Друштвени услови привредног 

развоја и промене у структури 

привреде. 

Пољопривреда и географски 

простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај и географски простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног сектора.   

 

структура становништва; 

– објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, развој 

и трансформацију насеља у нашој 

земљи; 

– уз помоћ карте Србије и других извора 

информација анализира утицај природних 

и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности у 

нашој земљи; 

– доводи у везу размештај привредних 

делатности са квалитетом животне 

средине у нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора енергије 

на квалитет животне средине; 

 

статистика, други извори) и да их науче како се ови 

подаци користе и тумаче. Веома је важно да се у том 
смислу оствари корелација са наставом историје 

(ратови, историјске миграције, итд.). Тамо где постоје 

техничке могућности, ученици могу да користе 
пописне податке у електронском облику доступне на 

интернет сајту Републичког завода за статистику, да 

део тих података представљају на тематским картама, 
графички и табеларно. Наведени исход се 

операционализује кроз проверу остварености следећих 

исхода код ученика: наводи изворе података о 
становништву, наводи компоненте демографског 

развоја, проналази податке о броју становника, 

наталитету, морталитету, миграцијама становништва 
Србије и локалне средине, објашњава временску и 

просторну динамику становништва Србије и локалне 

средине, користи тематске карте и графичке приказе у 
објашњавању популационе динамике становништва 

Србије и локалне средине, приказује на тематским 

картама, графичким приказима и табеларно 
популациону динамику становништва Србије и локалне 

средине.Достизање исхода: изводи закључке о утицају 

популационе динамике на структуре становништва у 
нашој земљи, непосредно се надовезује на реализацију 

претходног исхода. Овде је неопходно да ученик увиди 

како се (макро) регионалне тенденције у природном 
прираштају и миграцијама одражавају на биолошке, 

економске и социјалне структуре становништва Србије. 

Наведени исход се операционализује кроз проверу 
остварености следећих исхода: ученик наводи 

биолошке, економске и социјалне структуре 

становништва, ученик објашњава утицај рађања и 
умирања на биолошке, економске и социјалне 

структуре становништва у Србији и локалној средини, 

ученик објашњава утицај досељавања и одсељавања на 
структуре становништва у Србији, ученик објашњава 

промене у структурама становништва Србије и локалне 
средине као резултат садејства природног кретања и 

миграција.Исход израђује и анализира графичке 

приказе структура становништва јако је важан у 
функционалном домену. Овде до изражаја долази 

захтев да ученик самостално проналази податке о 

структурама становништва који су доступни у 
аналогном и дигиталном облику те да их на часовима и 

код куће за домаће задатке приказује у виду полно-

старосних пирамида, графикона, дијаграма и тематских 
карата (картодијаграма). Садржаји везани за овај исход 

могу се реализовати применом различитих облика рада 

(индивидуални, рад у пару, рад у групи) и своју пуну 
примену проналазе у изради истраживачких пројеката, 

најбоље везано за локалну средину.Исход ученик 

изводи закључке о важности предузимања мера 
популационе политике даље се надовезује на 

претходне. Ученици на овом узрасту већ имају и 

  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена 

нивоа усвојености наставних садржаја 

теме писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 
праћење самосталности у закључивању 

на основу прилога из уџбеника , 

продукти ученикових активности, 

задовољство ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, 

проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој 

карти, припрема  за такмичење, 
оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
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интуитивна и појмовна знања о броју, кретању 

ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. 

Природно кретање. 

Миграциони процеси. Структуре 

становништва. Демографски 

проблеми и популациона политика. 

Прва насеља у Србији. 

Село и рурални процеси. 

Градови. 

Урбанизација и проблеми урбаног 

развоја. 

Београд. 

Природни ресурси и привредни 

развој. 

Друштвени услови привредног 

развоја и промене у структури 

привреде. 

Пољопривреда и географски 

простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај и географски простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног сектора.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. 

Природно кретање. 

– објашњава популациону динамику 

становништва Србије: кретање броја 

становника, природни прираштај и 

миграције; 

– изводи закључке о утицају популационе 

динамике на структуре становништва у 

нашој земљи; 

– изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 

– израђује и анализира графичке приказе 

структура становништва; 

– објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, развој 

и трансформацију насеља у нашој 

земљи; 

– уз помоћ карте Србије и других извора 

информација анализира утицај природних 

и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности у 

нашој земљи; 

– доводи у везу размештај привредних 

делатности са квалитетом животне 

средине у нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора енергије 

на квалитет животне средине; 

 

 

– објашњава популациону динамику 

становништва Србије: кретање броја 

становника, природни прираштај и 

миграције; 

– изводи закључке о утицају популационе 

динамике на структуре становништва у 

нашој земљи; 

– изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

Исход ученик изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе политике даље се 
надовезује на претходне. Ученици на овом узрасту већ 

имају и интуитивна и појмовна знања о броју, кретању 

(природном прираштају, миграцијама) и структурама 
становништва и способни су да увиђају последице 

смањења броја становника, исељавања људи из села и 

мањих градова, интензивног прилива становништва у 
Београд, исељавања у иностранство, итд. Ова тематика 

је интересантна за организацију дебата и дискусија, 

трибина и радионица које би могле да се организују у 

сарадњи са експертима из локалне заједнице (лекари, 

социјални радници, психолози, демографи, запослени у 
јединицама локалне самоуправе задужени за социјална 

питања, итд.). 
Наведени исход се операционализује тако да ће ученик 
бити у стању да: дефинише појам популационе 

политике; наводи различите типове популационе 

политике; објашњава којим популационим политикама 
се решавају различити демографски проблеми; 

предлаже примену мера популационе политике с 

обзиром на актуелне демографске проблеме у Србији и 
локалној средини.Достизање исхода: објашњава утицај 

природних и друштвених фактора на настанак, развој и 

трансформацију насеља у нашој земљи, захтева да се са 

ученицима обраде садржаји везани за настанак насеља 

у нашој земљи, село и руралне процесе (депопулација, 

деаграризација, сенилизација, гашење сеоских насеља, 
псеудоурбанизација, итд.), основне одлике градова, 

њихове функције и гравитациони утицај, унутрашњу 

структуру градова и односе са околним простором. 
Неопходно је посебну пажњу посветити процесу 

урбанизације и главним урбаним проблемима. Ова 

целина се завршава упознавањем са Београдом, 
главним градом Србије, његовим географским 

положајем, историјско-географским и функционалним 

развојем. 
Наведени исход се операционализује тако да ће ученик 

бити у стању да: наводи насеља у нашој земљи; 

објашњава утицај природних и друштвених фактора 
који су довели до настанка и развоја првих градова у 

нашој земљи; дефинише и врши класификацију 

сеоских и градских насеља по различитим обележјима; 
описује процесе трансформације сеоских и градских 

насеља; објашњава условљеност процеса 

деаграризације и урбанизације; објашњава везу 
демографских и насеобинских процеса у Србији и 

локалној средини. 

редовно праћење ученика   кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања  

-петоминутне провере на крају часа 
одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака 

,презентација 

- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 

праћење самосталности у закључивању на 
основу прилога из уџбеника , продукти 

ученикових активности, задовољство 

ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, 

проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој 

карти,  припрема  за такмичење, 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 

 

 
 

 

редовно праћење ученика   кроз дијалог 
вођен између ученика и наставника, као и 

између ученика и ученика, одговарање на 

питања  
-петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 
контролне вежбе  

- Праћење реализације домаћих задатака 

,презентација 
- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 
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Миграциони процеси. Структуре 

становништва. Демографски 

проблеми и популациона политика. 

Прва насеља у Србији. 

Село и рурални процеси. 

Градови. 

Урбанизација и проблеми урбаног 

развоја. 

Београд. 

Природни ресурси и привредни 

развој. 

Друштвени услови привредног 

развоја и промене у структури 

привреде. 

Пољопривреда и географски 

простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај и географски простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног сектора.  

 

 

 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 
Природна баштина Србије. 

Културна баштина Србије. 

Светска баштина под заштитом 

Унескоа у Србији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 
 

Појам и географски положај завичаја. 

Природне карактеристике. 

Друштвене карактеристике. 

 

политике; 

– израђује и анализира графичке приказе 

структура становништва; 

– објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, развој 

и трансформацију насеља у нашој 

земљи; 

– уз помоћ карте Србије и других извора 

информација анализира утицај природних 

и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности у 

нашој земљи; 

– доводи у везу размештај привредних 

делатности са квалитетом животне 

средине у нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора енергије 

на квалитет животне средине; 

 

 

 

– описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и означава 

их на карти; 

– процењује важност очувања природне и 

културне баштине Србије; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-реализује истраживачки пројекат у 

локалној средини, неопходно је да ученик 

познаје методологију истраживачког 

рада: 

– дефинише пројектни задатак; 

– прикупља податке из различитих извора 

и на терену; 

– обрађује податке, приказује их 

Исход: уз помоћ карте Србије и свих других извора 

информација анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај привредних 

делатности у нашој земљи, доводи ученике у ситуацију 

да сами проналазе изворе информација о привреди 
наше земље и локалне средине, да их критички 

преиспитују, упоређују, уочавају временску динамику 

и просторне диспаритете економско-географских 
појава и процеса. Географска карта (општа и тематске 

карте) је овде незаобилазно наставно средство које 

ученици користе за извлачење географских закључака, 
али и за илустрацију резултата својих сазнања. 
Исходи: доводи у везу размештај привредних 

делатности са квалитетом животне средине у нашој 
земљи и препознаје ефекте производње и коришћења 

различитих извора енергије на квалитет животне 

средине су најдиректније међусобно повезани. Од 
ученика се очекује да продубе постојећа и стекну нова 

знања о утицају пољопривреде, индустрије, саобраћаја, 

туризма и других привредних делатности на 
географски простор. Будући да су примери негативног 

утицаја човека на животну средину доминантни у 

односу на позитивне, те да се на истицању позитивног 
утицаја човека на животну средину инсистирало и у 

нижим разредима, овде је акценат стављен на примере 

рационалног коришћења енергетских извора и очувања 
животне средине. На овај начин ученици стичу 

целовиту слику о сличностима и разликама у 

функционисању привреде у свету и у нашој земљи, код 
њих се развија критичко и дивергентно мишљење, али 

и патриотска свест и интеркултуралност. 
Оспособити ученике за самостално коришћење 
географске карте и литературе. 
коришћењем различитих облика , метода и техника 

учења: проблемска настава, интерактивне методе, рад у 
пару , тимски рад,истраживачка настава, пројектна 

настава 
диференцирана настава,индивидуализовани рад 
 коришћење различитих наставних средстава ( карта , 

глобус , географски атлас … ) 
 
Исход: описује репрезентативне објекте природне и 

културне баштине и означава их на карти. Уз помоћ 

карте и других расположивих извора информација 

ученици треба да анализирају просторну заступљеност 

природних и културних објеката у Србији. 

Остваривање исхода подразумева уочавање разлика 
културно-историјских целина градског и сеоског типа. 

Исход је остварљив ако ученик на карти одреди и 

лоцира заштићена природна и културна добра и наведе 
примере. 
Исход: ученик ће бити у стању да процењује важност 

очувања природне и културне баштине 

писаним путем 

   бележење одсуства ученика, усмено 
испитивање, 

праћење самосталности у закључивању на 

основу прилога из уџбеника , продукти 
ученикових активности, задовољство 

ученика на часу 

Израда пројеката, семинарских радова, 
усмено проверавање изражавања, 

проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 
припрема  за такмичење, оцењивање и 

закључивање оцена 

сумативно и формативно оцењивање 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

редовно праћење ученика  кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања  

-петоминутне провере на крају часа 
одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака 

,презентација 

- Праћење ученика при решавању задатака 
по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 

праћење самосталности у закључивању на 
основу прилога из уџбеника , продукти 

ученикових активности, задовољство 

ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, 

проверавање сналажења на карти, 
посматрање, цртање и рад на немој карти, 

припрема  за такмичење, 

оцењивање и закључивање оцена 
сумативно и формативно оцењивање 
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СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 
Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − Република Српска. 

Срби у Хрватској. 

текстуално, табеларно и графички и 

доноси закључке; 

– представља резултате истраживачког 

рада; 

– описује и вреднује географски положај 

завичаја; 

– препознаје, наводи и именује облике 

рељефа и хидрографске објекте на 

простору завичаја, објашњава 

међузависност климе, земљишта и 

живог света; 

– истражује и утврђује специфичности 

природно-географских и друштвено-

географских одлика завичаја и доводи их 

у корелацију; 

– објашњава утицај одређене структуре 

становништва на друштвено-економски 

развој завичаја; 

– наводи и описује природна богатства и 

објашњава утицај њиховог 

искоришћавања; 

– описује структуру привреде и наводи 

показатеље развијености одређених 

привредних делатности; 

– образлаже потребе заштите природне 

средине; 

– анализира и предлаже различите мере за 

унапређење завичаја; 

– примењује географска знања и вештине 

приликом решавања проблемских 

ситуација у свакодневном животу; 

– правилно наводи изворе литературе. 

 

 

– објашњава утицај историјских и 

савремених миграција на размештај Срба 

у свету. 

Србије. Ученици кроз овај исход треба да формирају 

вредносне ставове и развију свест о неговању 
природних и културних добара. Организовањем посета 

манастирима, музејима, националним парковима 

изводе се закључци о важности националног и 
културног идентитета наше земље. Исход је остварљив 

ако ученик на немој карти различитим картографским 

методама представи степен заштите природних добара 
и истакне њихов значај.  
Оспособити ученике за самостално коришћење 

географске карте и литературе. 
коришћењем различитих облика , метода и техника 

учења: проблемска настава, интерактивне методе, рад у 

пару , тимски рад,истраживачка 
настава,диференцирана настава,индивидуализовани 

рад 
 коришћење различитих наставних средстава ( карта , 

глобус,географски атлас … ) 
 
За достизање овог исхода: ученик ће бити у стању да 

реализује истраживачки пројекат у локалној 
средини, препорука је да технике наставника буду 

усмерене на поучавање и учење путем открића које 

обухвата прикупљање података од локалног 
становништва и самостално посматрање објеката и 

процеса. Организација теренског рада подразумева 

истраживачки пројектни задатак где наставник у 
сарадњи са ученицима дефинише тему, циљ и задатак 

истраживања, објашњава наставне методе, дефинише 

хипотезе, израђује нацрт истраживања, описује фазе и 

ток реализације истраживања, одређује релевантне 

изворе информација, наводи начин обраде података и 

приказивање добијених резултата кроз вредновање и 
евалуацију пројекта. Применом пројектне наставе 

развијају се међупредметне компетенције. Наставник је 

у обавези да на почетку школске године ученицима да 
јасна и прецизна упутства о начину реализације 

пројектне наставе.Након припреме и реализације 

пројектне наставе ученици ће бити у стању да уоче 
значај сарадње у тиму за остваривање заједничких 

циљева, али и да процене сопствена постигнућа. 

Ученици су оспособљени да прикупљају, обрађују и 
презентују резултате истраживачког рада током свих 

фаза реализације пројекта, као и да презентују и 

промовишу продукте пројекта.За достизање 
исхода: реализује истраживачки пројекат у локалној 

средини, неопходно је да ученик познаје методологију 

истраживачког рада: 
 
Исход: ученик ће бити у стању да објашњава утицај 

историјских и савремених миграција на размештај Срба 

у свету, операционализује се тако што ће ученик бити у 

редовно праћење ученика  кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања  

-петоминутне провере на крају часа 
одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  
- Праћење реализације домаћих задатака 

,презентација 

- Праћење ученика при решавању задатака 
по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 

- Провера знања ученика и процена нивоа 
усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 

   бележење одсуства ученика, усмено 
испитивање, 

праћење самосталности у закључивању на 

основу прилога из уџбеника , продукти 
ученикових активности, задовољство 

ученика на часу 

Израда пројеката, семинарских радова, 
усмено проверавање изражавања, 

проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 
припрема  за такмичење, 

оцењивање и закључивање оцена 

сумативно и формативно оцењивање 
 

редовно праћење ученика  кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као и 
између ученика и ученика, одговарање на 

питања  

-петоминутне провере на крају часа 
одрађене путем усмених одговора   

- Целочасовна провера знања путем 
контролне вежбе  

- Праћење реализације домаћих задатака 

,презентација 
- Праћење ученика при решавању задатака 

по нивоима знања  

  посматрање ангажованости на часу 
- Провера знања ученика и процена нивоа 

усвојености наставних садржаја теме 

писаним путем 
   бележење одсуства ученика, усмено 

испитивање, 

праћење самосталности у закључивању на 
основу прилога из уџбеника , продукти 

ученикових активности, задовољство 

ученика на часу 
Израда пројеката, семинарских радова, 

усмено проверавање изражавања, 
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Срби у осталим суседним државама. 

Срби у дијаспори. 

 

стању да наведе државе и ентитете у којима живе 

припадници српског народа, наведе број припадника 
нашег народа у земљама бивше СФРЈ, региону и 

дијаспори, објасни узроке досељавања Срба у 

различитим историјским периодима, упореди 
економски, културни и политички положај Срба. 

Припадници нашег народа исељавали су се из Србије у 

прошлости у више таласа из различитих разлога 
(средњовековна исељавања и сеобе, миграције пре 

Другог светског рата, послератна политичка 

емиграција, економска емиграција од шездесетих до 
деведесетих година ХХ века, таласи избеглица и 

савремена економска емиграција од деведесетих 

година до данас). Потребно је да се ученици осмог 
разреда упознају са тиме колико припадника нашег 

народа живи на тлу бивше СФРЈ, у региону и 

дијаспори, када су се и зашто досељавали у те државе, 
какав им је економски, политички и културни статус, 

којим делатностима се баве, какав им је однос са 

већинским становништвом тих држава.Закон о 
дијаспори и Србима у региону дефинише 

појмове дијаспора и регион као и државе које ти 

појмови обухватају.Оспособити ученике за самостално 
коришћење географске карте и 

литературе,коришћењем различитих облика , метода и 

техника учења: проблемска настава, интерактивне 
методе, рад у пару , тимски рад,истраживачка настава 

диференцирана настава,индивидуализовани 

радкоришћење различитих наставних средстава ( карта 
, глобус , географски атлас … ) 

проверавање сналажења на карти, 

посматрање, цртање и рад на немој карти, 
припрема  за такмичење, 

оцењивање и закључивање оцена 

сумативно и формативно оцењивање 
 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (8. разред) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР( 4) ОДЛИЧАН (5) 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 
Југоисточна Европа, 

интеграциони и 

дезинтеграциони процеси. 
Географски положај 

Србије. 

Историјско-географски 
развој Србије. 

Симболи Србије. 

Границе и проблеми 
пограничних крајева. 

 

 
 

 Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

-препознаје на географској карти Европе и 
Балканског полуострва физичко- географски 

положај Србије 

- наводи   државе с којима се Србија 
граничи 

 

-  препознаје положај Србије у Југоисточној 
Европи , Европи и у  разним организацијама 

 

 
 

 

 
 

Показује делимични степен активности и 
ангажовања 

 

Ученику довољној мери именује и  
-наводи да се Србија налази у умереном 

топлотном појасу 

-одређује на географској карти Европе и 
Балканског полуострва физичко- 

географски положај Србије 

-приказује понуђене географске податке: 
на немој карти, графиком, табелом и 

схемом 

- одређује  на географској карти света 
математичко-географски положај Србије, 

њене географске координате и простирање 

-  на географској карти света, Европе и 
Балканског полуострва 

Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 

 

-Ученик  у великој мери одређује  и  
  објашњава на географској карти 

света,  Европе и Балканског полуострва 

територијалну повезаност Србије и других 
регија и држава 

-  објашњава да се Србија налази на 

додиру јужне, средње и источне Европе, а 
у близини југозападне Азије и 

североисточне Африке 

 
Објашњава да се кроз деловање 

међународних организација унапређују 

поштовања права и основних слобода 
 

 Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  
- објашњава  зашто је Србија 

вековима била на удару различитих 

освајача 
-  објашњава на географској карти 

Србије природне и вештачке границе 

-  упоређује величину територије, број 
становника и просечну густину 

насељености Србије и других држава 

на Балканском полуострву и у Европи 
- разуме сложеност и повољност 

географског положаја Србије у 

Европи и његов утицај на историјски, 
културни, друштвено-економски и 
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ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
Геотектонски процеси на 

територији Србије. 

Сеизмизам Србије. 
Тектонски облици рељефа. 

Падински процеси и рељеф 

настао деловањем воде. 
Рељеф настао деловањем 

леда, ветра и човека. 

Утицаји ерозивних и 
акумулативних процеса на 

човека 

Климатски фактори и 
елементи. 

Климатске области у 

Србији. 
Подземне воде Србије. 

Реке Србије. 
Језера Србије. 

Заштита вода и заштита од 

вода 
Земљишта Србије. 

Распрострањеност биљног 

и животињског свет 
 

 

 
 

 

 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
Кретање броја становника 

и њихов просторни 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  
-  препознаје најкрупније рељефне целине у 

Србији (панонска и планинска рељефна 

целина) и препознаје их на географској 
карти Србије уз помоћ наставника  

-  именује планине, низије, котлине, веће 

реке, бање, језера ) и препознаје их на 
географској карти Србије уз помоћ 

насатавника  

-  наводи типове климе и земљишта 
заступљене на територији Србије 

-препознаје биљни и животињски свет 

Србије 
-препознаје начине очувања природне 

средине Србије (национални паркови,....) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

одредђује  саобраћајно--географски 

положај Србије 
 

-  навод да Србија остварује политичку, 

економску, културно-просветну и 
научнотехнолошку сарадњу с другим 

државама и организацијама у свету 

-  користи географску карту за 
проналажење држава чланица 

међународних организација и чланица 

Европске уније 
-  прихвата и уважава другог и друге без 

обзира на расне, националне, верске, 

родне (полне) и остале разлике 
 

 

 
Показује делимични степен активности и 

ангажовања 

 
Ученику довољној мери именује и  

-  именује најкрупније рељефне целине у 

Србији (панонска и планинска рељефна 
целина) и показује их на географској 

карти Србије 

-  именује планине, низије, котлине, веће 
реке, бање, језера ) и показује их на 

географској карти Србије 

Наводи елементе времена и климатске 
факторе , 

-  наводи типове климе и њихове одлике ,  

 тимове земљишта заступљене на 
територији Србије 

-наводи  биљни и животињски свет Србије 

-наводи  начине очувања природне 
средине Србије (национални паркови,....) 

приказује понуђене географске податке: 
на немој карти, графиком, табелом и 

схемом 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Показује делимични степен активности и 
ангажовања 

Ученику довољној мери именује и  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 

 
-Ученик  у великој мери одређује  и  

- објашњава географски  положај 

панонске рељефне целине на географској 
карти Србије и описује одлике њеног 

рељефа (острвске планине, алувујалне 

равни, пешчаре и лесне заравни) 
-  одређује географски  положај 

рељефних  целина на географској карти 

Србије и описује их ,  
-  наводи и описује настанак 

рељефа  спољашњим и унутрашњим 

силама  
-  именује спољашње и унутрашње 

факторе климе и описује основне одлике 

типова климе у Србији 
- именује морске  сливове у нашој држави 

, веће реке и описује њихове одлике, 
значај и загађеност 

- описује постанак језера у Србији и зна 

њихову поделу,размештај и значај 
-  описује одлике типова земљишта 

у  Србији и зна њихов размештај и значај 

- објашњава географске чињенице- 
објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 
-приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, графиком, табелом и 

схемом 
 

 

Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 

-Ученик  у великој мери одређује  и 

политички развој Србије 

 
-  објашњава и разуме појмове 

интеграција и глобализација 

-  разуме значај међународних 
организација у одржавању мира, 

безбедности и развијању 

пријатељских односа међу народима и 
земљама 

-  разуме значај политичког и 

економског повезивања држава 
Европе 

-  разуме значај Европске уније у 

унапређењу економије и социјалног 
статуса земаља чланица 

 

 
- Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
Ученик  у потпуности самостално  

 објашњава повезаност и 

међуусловљеност свих природних и 
друштвених елемената на територији 

наше државе (рељеф, клима, воде, 

тло, биљни и животоњски свет, 
становништво, насеља, људске 

делатности) 

-  уме  самостално да издвоји 
географске регије на територији 

Србије и објасни њихове основне 

одлике 
-наводи мере за заштиту, обнову и 

унапређивање географског простора 

Србије 
 

приказује понуђене географске 
податке: на немој карти, графиком, 

табелом и схемом 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 

ангажовања 
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размештај. 

Природно кретање. 
Миграциони процеси. 

Структуре становништва. 

Демографски проблеми и 
популациона политика. 

Прва насеља у Србији. 

Село и рурални процеси. 
Градови. 

Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја. 
Београд. 

Природни ресурси и 

привредни развој. 
Друштвени услови 

привредног развоја и 

промене у структури 
привреде. 

Пољопривреда и 

географски простор. 
Индустрија и географски 

простор. 

Саобраћај и географски 
простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног 
сектора.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- познаје основне појмове о становништву и 

насељима и уочава њихов просторни 
распоред 

-дефинише појам привреде и препознаје 

привредне делатности и привредне гране , 
као и њихов територијални распоред 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-  именује народе и етничке заједнице у 

Републици Србији 
-  именује главни град и веће градове на 

територији Србије и показује их  на 

географској карти и 
-менује   структуре становништва и 

кретање (природно и механичко) 

становништва Србије 
-  разликује врсте и типове насеља у 

Србији 

 - дефинише појам привреде и дели 
привреду на привредне делатности, 

привредне гране и секторе привреде 

-  именује гране пољопривреде и 
наводи  основне одлике пољопривредне 

производње Србије 

-  наводи значај шума  
-именује енергетске изворе и подручја 

експлоатације у Србији 

-именује црне метале, обојене метале, 
племените, ретке и радиоактивне метале и 

подручја експлоатације у Србији 

-  именује гране индустрије  
-  именује гране лаке индустрије  

- наводи  поделу туризма и услове развоја 

туризма у Србији 
-приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, графиком, табелом и 

схемом 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-објашњава да се подаци о становништву, 

његовим одликама и структури добијају 
на основу пописа становништва 

-    израчунава  просечну густину 

насељености на основу података о 
површини територије Србије и броја 

њених становника 

-  објашњава  структуре становништва и 
кретање (природно и механичко) 

становништва Србије  

- анализира табеле и полно старосне 
пирамиде 

-приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, графиком, табелом и 
схемом 

-  наводи фазе развоја привреде Србије и 

описује одлике сваке фазе 
-  разликује природне и друштвене 

факторе који утичу на развој привреде 

Србије 
-  описује основне одлике и 

специфичности унутрашње и спољне 

трговине Србије појединих привредних 
делатности 

-  именује туристичке регије Србије 

туристичка подручја и места, 
класификује  их и описује 

-приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, графиком, табелом и 
схемом 

-уме да анализира табеле и графиконе 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ученик  у потпуности самостално  

- oбјашњава кретање стопе 
наталитета, морталитета и природног 

прираштаја на територији Србије 

-  анализира податке природног 
кретања становништва дате у 

табелама и изводи закључке 

-  објашњава узроке и последице 
миграционих кретања становништва 

Србије 

-  идентификује историјске периоде 
масовних миграција становништва 

Србије, наводи њихове правце и 

узроке и објашњава последице тих 
миграција 

-  објашњава када и зашто су биле 

масовне миграције из села у градове и 
какве су њихове последице 

-  изводи закључке на основу анализе 

табела и полно старосних пирамида 
-  уме да повезује географска знања са 

знањима из других предмета 

-  познаје и уважава различитости 
народа и култура 

-објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 
размештај становништва и насеља у 

Србији 

-  објашњава разлоге и потребу бржег 
развоја и унапређивања 

пољопривредне производње у Србији 

-  разуме важност одрживог 
коришћења природних ресурса 

-  описује друмски, железнички, 

речно-каналски и ваздушни саобраћај 
у Србији и наводи предности и 

недостатке за сваку грану саобраћаја 
-  објашњава утицај и значај спољне 

трговине на прилив девизних 

средстава у нашу земљу 
-  објашњава привредни значај 

туризма и утврђује перспективе 

развоја 
-  зна начине заштите и рационалног 

коришћења природних ресурса 

-објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 
-доноси закључке на основу анализе 

географске карте, схема, табела и 

графикона 
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ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА БАШТИНА 

СРБИЈЕ 
Природна баштина Србије. 
Културна баштина Србије. 

Светска баштина под 

заштитом Унескоа у 
Србији. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 
 

Појам и географски 
положај завичаја. 

Природне карактеристике. 

Друштвене карактеристике. 
 

 

 
 

 
 

 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 
Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − Република 
Српска. 

Срби у Хрватској. 

Срби у осталим суседним 
државама. 

Срби у дијаспори. 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 
-препознаје  репрезентативне објекте 

природне и културне баштине  

-разликује  културно-историјские целине 
градског и сеоског типа. 

 

-препознаје  важност очувања природне и 
културне баштине Србије 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Показује мањи степен активности и 

ангажовања.  
Ученик уз помоћ наставнка  

 

- препознаје : границе , положај , изглед 
рељефа , основне одлике климе , распореда 

биљног света , карактеристике вода , 

становника и насеља , најзначајније 
делатности свог краја  

 

 
 

 
 

 

Показује мањи степен активности и 
ангажовања.  

Ученик уз помоћ наставнка  

 
- препознаје : појам 

 “ дијаспора “,  државе где живе Срби 

 
 

Показује делимични степен активности и 

ангажовања 
 

Ученику довољној мери именује и  

-наводи  репрезентативне објекте 
природне и културне баштине и означава 

их на карти.  

 -наводи  разлике културно-историјских 
целина градског и сеоског типа. 

-на карти одређује  и лоцира заштићена 

природна и културна добра и 
наводи  примере. 

-на немој карти различитим 

картографским методама представља 
степен заштите природних добара и 

истакне њихов значај.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Показује делимични степен активности и 

ангажовања 
 

Ученику довољној мери именује и  

 
-  одређује географски положај 

краљевачког краја  и Рашког округа на 

географској карти Србије 
-уме да: одреди границе , положај , опише 

изглед рељефа , одлике климе , распоред и 

изглед биљног света , значај вода , одлике 
становника и насеља , најзначајније 

делатности и развој свог краја  
 

 

Показује делимични степен активности и 
ангажовања 

 

Ученику довољној мери именује и  
 

 

-  именује суседне државе у којима живе 
Срби 

-  именује европске и ваневропске државе 

у којима живе Срби 
-  проналази на карти Европе и света 

државе у којима живе Срби 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 

-Ученик  у великој мери одређује  и  

 
описује репрезентативне објекте природне 

и културне баштине и означава их на 

карти.  
 -анализира просторну заступљеност 

природних и културних објеката у Србији. 

-уочава разлике културно-историјских 
целина градског и сеоског типа. 

-на карти одредђује  и лоцира заштићена 

природна и културна добра и 
наводи  примере. 

-процењује важност очувања природне и 

културне баштине Србије ученик на немој 
карти различитим картографским 

методама представља  степен заштите 

природних добара и истиче њихов значај.  
 

 

 
 

Показује велику самосталност и висок 

степен активности и ангажовања. 
 

-Ученик  у великој мери одређује  и  

-  описује основне природне и друштвена 
одлике краљевачког  краја и Рашког 

округа  а географској карти Србије  

- наводи перспективе његовог развоја 
 као и узрочно – последичне везе развоја и 

повезаности са другим регионима 

 
 

 
 

 

Показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања. 

 

-Ученик  у великој мери одређује  и  
 

-  разуме потребу одржавања и 

унапређивања економских и културних 
веза између наших исељеника и Србије 

-  анализира табеле дате у Уџбенику и 

изводи закључке 
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  

 
-описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и 

означава их на карти.  
 -анализира просторну заступљеност 

природних и културних објеката у 

Србији. –-уочава азлике  културно-
историјских целина градског и 

сеоског типа. 

-на карти одреди и лоцира заштићена 
природна и културна добра и наводи 

примере. 

-процењује важност очувања 
природне и културне баштине Србије 

ученик на немој карти различитим 

картографским методама -представља 
степен заштите природних добара и 

истиче  њихов значај.  

 
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  

 
-  објашњава удео природних процеса 

и друштвено-економских утицаја у 

образовању и преображају 
краљевачког краја и Рашког округа . 

 

 
 

 
 

Показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и 
ангажовања 

Ученик  у потпуности самостално  

 
-  објашњава  и разуме потребу 

одржавања и унапређивања 

економских и културних веза између 
наших исељеника из Србије 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА РАЗРЕД: ОСМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање 

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

феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и 

раду. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ ОСНОВНИ 

НИВО 

СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ 

НИВО 

1. ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 
Осцилаторно кретање 

(осциловање тела 

обешеног о опругу, 

осциловање куглице 

клатна). Појмови и 

величине којима се 

описује осциловање тела 

(амплитуда, период, 

фреквенција). Закон 

о одржању механичке 

енергије при осциловању 

тела. 

Механички таласи. 

Основни параметри 

којима се описује таласно 

кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина). 

Звук. Карактеристике 

звука и звучна 

резонанција. 

Демонстрациони огледи. 

Осциловање куглице 

клатна и тела обешеног о 

опругу (у ваздуху и у 

течности). Осциловање 

жица и ваздушних 

стубова (ксилофон, 

различите затегнуте жице, 

-повезује физичке 

величине које 

описују 

осцилације и 

таласе; 

 

- примењује 

превентивне мере 

заштите од буке  

- описује 

карактеристике звука, 

ултразвукa и 

инфразвукa и наводи 

примере примене 

ултразвука; 

 

- решава 

квалитативне и 

квантитативне  

- демонстрира и 

објасни: 

осциловање 

куглице клатна и 

тела 

обешеног о 

опругу, 

осциловање жица 

и ваздушних 

стубова; 

 

Програмски садржаји осмог 

разреда доследно су приказани 

у форми која задовољава 

основне методске захтеве 

наставе физике: 
– Поступност (од једноставног 

ка сложеном) при упознава- 
њу нових појмова и 

формулисању закона. 
– Очигледност при излагању 

наставних садржаја (уз сваку 

тематску целину наведено је 

више демонстрационих огледа, 

а у недостатку наставних 

средстава могуће је користити 

и видео симулације). 
– Повезаност наставних 

садржаја са појавама у 

свакодневном животу. 
Програмски садржаји на 

основу исхода се могу 

реализовати: 
1. излагањем садржаја теме уз 

одговарајуће демонстрационе 
огледе; 
2. решавањем квалитативних и 

квантитативних проблема као 
и проблем - ситуација; 
3. лабораторијским вежбама; 
4. домаћим задацима 
5. коришћењем других начина 

рада који доприносе бољем 
разумевању садржајa теме 

(пројекти, истраживачки 

Наставник је дужан да 

континуирано прати рад 

сваког уче- 

ника кроз контролу 

његових усвојених 

знања, стечених на 

основу свих облика 

наставе. Такође је у 

обавези да уредно води 

евиденцију о раду и 

напредовању сваког 

ученика. Оцењивање 

ученика само на основу 

резултата које је он 

постигао при 

реализацији само 

једног облика наставе 

није добро. Неопходно 

је да наставник од 

ученика не тражи само 

формално знање већ да 

га подстиче на 

размишљање и логичко 

закључивање. Ученик 

се кроз усмене одгово- 



 

793 | с т р а н а  

 

једнаке стаклене флаше са 

различитим нивоима 

воде). Одакле долази звук 

(гумено црево са два 

левка, 

канап и две пластичне 

чаше...). Таласи (таласна 

машина или када). 

Демонстрација звучне 

резонанције променом 

висине ваздушног 

стуба (дужа стаклена цев 

са водом) 

Лабораторијска вежба 

1. Мерење периода 

осциловања клатна или 

периода осциловања 

тега на опрузи 

2. Одређивање убрзања 

Земљине теже помоћу 

математичког 

клатна 

задаци, вршњачко учење, 

допунска настава, додатни 

рад...); 
6. систематским праћењем рада 

сваког ученика. 
Да би се циљеви и исходи 

наставе и учења физике 

остварили у целини, неопходно 

је да ученици активно 

учествују у свим облицима 

наставног процеса. Имајући у 

виду да сваки од наведених 

облика наставе има своје 

специфичности у процесу 

остваривања, то су и методска 

упутства прилагођена овим 

специфичностима. 
Методска упутства за 

излaгaњe сaдржaja тeмe уз 

oдгoвaрajућe 
дeмoнстрaциoнe oглeдe 
Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину 

иду дeмoнстрaциoни oглeди, 
учeници ћe, индивидуално или 

кроз размену мишљења у 

малим групама, најпре 

предвиђати  исход 

демонстрације, а потом 

прaтити 
и објашњавати тoк пoсмaтрaнe 

пojaвe. Нa наставнику је да 

наве 
де ученика да својим речима, 

на основу сопственог 

расуђивања, 
опише појаву коју посматра. 

После тога наставник, 

користећи прецизни језик 

физике, дефинише нове 

појмове (величине) и речима 
формулише законе. Када се 

прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, 

учеников опис појаве, 

дефинисање појмова и 

формулисање закона), прелази 

се, ако је могуће, на 

ре навикава да користи 

прецизну 

терминологију и развија 

способност да своје 

мисли јасно и течно 

формулише. 

Будући да је програм, 

како по садржају, тако и 

по обиму, прилагођен 

психофизичким 

могућностима ученика 

осмог разреда, 

сталним обнављањем 

најважнијих делова из 

целокупног градива 

постиже се да стечено 

знање буде трајније и да 

ученик боље уоча- 

ва повезаност разних 

области физике. 

У настави 

оријентисаној на 

достизање исхода 

вреднују се 

oстварени ниво 

постигнућа и 

напредовање током 

процеса учења. 

Да би вредновање било 

објективно потребно је 

да буде усклађено 

са принципима 

оцењивања и 

Правилником о 

оцењивању. 

2. СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 
Карактеристике 

светлости. Праволинијско 

простирање светлости 

(сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и 

Месеца). 

Закон одбијања 

светлости. Равна и сферна 

огледала и конструкција 

ликова предмета. 

Брзина светлости у 

различитим срединама. 

Индекс преламања и 

закон преламања 

светлости. Тотална 

рефлексија. 

Преламање светлости 

кроз призму и сочива. 

Одређивање положаја 

- објашњава 

појаву сенке 

 

- примењује 

превентивне мере 

од прекомерног 

излагања 

Сунчевом 

зрачењу; 

- користи лупу и 

микроскоп; 

 

-  демонстрира и 

објашњава: појаву 

сенке, 

функционисање ока и 

корекцију вида; 

 

- решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

- објашњава 

појаву тоталне 

рефлексије 

 

-  анализира 

примере одбијања 

и преламања 

светлости,  

(огледала, 

сочива)   

 

- објашњава 

корекцију вида; 
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ликова код сочива. 

Оптички инструменти. 

Лупа и микроскоп. 

Демонстрациони огледи. 

Сенке. Хартлијева плоча 

за илустровање закона о 

одбијању и преламању 

светлости. Преламање 

светлости (штапић 

делимично уроњен у 

чашу с водом, новчић у 

чаши са водом и испод 

ње). 

Преламање беле 

светлости при пролазу 

кроз призму. Преламање 

светлости кроз сочиво, 

око и корекција вида 

(оптичка клупа, 

геометријска оптика на 

магнетној табли, стаклена 

флаша са водом као 

сочиво). Лупа и 

микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона 

одбијања светлости 

коришћењем равног 

огледала. 

2. Одређивање жижне 

даљине сабирног сочива. 

презентовање 
закона у математичкој форми. 
Методска упутства за 

решавање квалитативних и 
квантитативних проблема 

као и проблем – ситуација 
Када је реч о квалитативним 

задацима, посебно важно место 
имају концептуални задаци 

којима се испитује у којој мери 

су ученици развили научне 

појмове изучаваних природних 

појава и процеса. Применом 

концептуалних задатака 

вишеструког избора са 
квалитетно одабраним 

дистракторима може се 

пратити присуство ученичких 

алтернативних концепција у 

различитим фазама учења 
и у складу са утврђеним 

стањем планирати активности 

ученика и наставника усмерене 

на развијање научне 

писмености. 
При рeшaвaњу квaнтитaтивних 

(рaчунских) зaдaтaкa из фи- 
зикe, у зaдaтку првo трeбa нa 

прaви нaчин сaглeдaти физичкe 

сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa 

прeћи нa мaтeмaтичкo 

фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. 

Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa 

oдвиja сe крoз три eтaпe: 
физичкa aнaлизa зaдaткa, 

мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe и 

дискусиja рeзултaтa. У првoj 

eтaпи уoчaвajу сe физичкe 

пojaвe нa кoje сe oднoси 

зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и 

рeчимa искaзуjу зaкoни пo 
кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У 

другoj eтaпи сe, нa oснoву 

мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, 

изрaчунaвa врeднoст трaжeнe 

вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи 

сe физичкo тумaчeњe дoбиjeнoг 

Наставник је дужан да 

континуирано прати рад 

сваког ученика кроз 

непрекидно 

проверавање његових 

усвојених знања, сте- 

чених на основу свих 

облика наставе: 

демонстрационих 

огледа, предавања, 

решавања 

квантитативних и 

квалитативних задатака, 

лабораторијских вежби, 

и пројеката... 

У сваком разреду треба 

континуирано 

проверавати и вред- 

новати компетенције 

(знања, вештине и 

ставове) ученика 

помоћу усменог 

испитивања, кратких 

писмених провера, 

тестова на крају 

већих целина, 

контролних вежби и 

провером 

експерименталних 

вештина. Наставник 

физике треба да 

омогући ученицима да 

искажу сопствена 

размишљања о неким 

физичким појавама и да 

3. ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 
Наелектрисавање тела. 

Елементарна количина 

наелектрисања. 

Закон о одржању 

количине наелектрисања. 

Узајмно деловање 

наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. 

Електрично поље (линије 

сила, хомогено и 

- описује 

узајамно 

деловање 

наелектрисаних 

тела 

- израчунава силу 

којом поље 

делује на 

наелектрисање; 

- демонстрира 

узајамно деловање 

наелектрисаних тела 

и објашњава 

од чега оно зависи; 

- 

повезује  електрични 

напон и јачину 

електричног поља; 

- решава 

- приказује и 

описује 

електрично поље 
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нехомогено поље). Рад 

силе електричног поља. 

Напон. Веза напона и 

јачине хомогеног 

електричног поља. 

Електричне појаве у 

атмосфери. 

Демонстрациони огледи. 

Наелектрисавање чврстих 

изолатора и проводника. 

Електрофор, електрично 

клатно и електроскоп. 

Линије сила електричног 

поља (перјанице, гриз у 

рицинусовом уљу и јаком 

електричном пољу). 

Фарадејев кавез. 

Антистатичке подлоге. 

Инфлуентна машина. 

Мехури сапунице у 

електричном пољу. 

Модел громобрана. 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa 

прирoднo-нaучнe писмeнoсти 

нaстaвник инстистирa нa 
систeмaтскoм кoришћeњу 

jeдиницa мeрe физичких 

вeличинa SI (мeђунaрoдни 

систeм jeдиницa). 
У циљу саопштавања 

правовремене повратне 

информације приликом израде 

квалитативних задатака, пре 

свега концептуалних задтака 

вишестругог избора, или 

једноставних рачунских за- 
датака, пожељно је применити 

неко од ИКТ решења које 

доприноси брзој и једноставној 

размени информација о 

постигнућу како појединачног 

ученика тако и целог одељења, 

на пример респондере или 

Socrative платформу. 
Методска упутства за 

извођење лабораторијских 

вежби 
Лабораторијске вежбе чине 

саставни део редовне наставе и 
организују се на следећи начин: 

ученици сваког одељења деле 

се у две групе, тако да свака 

група има свој термин за 

лабoраторијску вежбу. Опрема 

за лабораторијске вежбе 

умножена је у више комплета, 

тако да на једној вежби 

(радном месту) може да ради 

три 
до четири ученика. Час 

експерименталних вежби 

састоји се из: уводног дела, 

мерења и записивања података 

добијених мерењима, анализе и 

дискусије добијених резултата, 

извођења закључака. 
У уводном делу часа 

наставник: 
– обнавља делове градива који 

то адекватно вреднује. 

На почетку школске 

године потребно је 

спровести иницијални 

тест. Овај тест је 

инструмент провере 

предзнања и 

потенцијала 

ученика. На крају 

школске године, такође, 

треба спровести часове 

систематизације 

градива и проверити 

ниво постигнућа 

ученика и степен 

остварености 

образовних исхода. 

4. ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 
Електрична струја 

(једносмерна, 

наизменична). Услови за 

настајање електричне 

струје и извори струје 

(EMS). Мерење 

електричне струје и 

напона. 

Електрична отпорност 

проводника. Проводници 

и изолатори. 

Омов закон за део 

струјног кола. Рад и снага 

електричне струје. 

Џул-Ленцов закон. Омов 

закон за цело струјно 

коло. Везивање 

отпорника. 

Електрична струја у 

- објашњава 

провођење струје 

кроз метале, 

– наводи 

различите изворе 

електричне 

струје; 

- познаје основне 

елементе 

електричног кола; 

- повезује напон, 

струју и отпор; 

- препознаје 

основна својства 

наизменичне 

- објашњава 

провођење струје 

кроз метале, течности 

и гасове;  

 

- упоређује 

отпорности металних 

проводника на основу 

њихових 

карактеристика; 

 

- наводи и користи 

различите изворе 

електричне струје; 

 

- описује ефекте који 

се испољавају при 

- наводи и користи 

различите изворе 

електричне струје 

(ЕМS) и 

зна да их разврста 

ради рециклаже; 

 

- познаје основне 

елементе 

електричног кола 

и уме да их 

повеже; 

 

- врши избор 

одговарајућег 

опсега мерног 

инструмента и 
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течностима и гасовима. 

Мере заштите од 

електричне струје (жива 

бића, објекти и 

електрични уређаји). 

Демонстрациони огледи. 

Демонстрациони 

амперметар у струјном 

колу. Регулисање 

електричне струје у колу 

реостатом и 

отенциометром. Графитна 

мина (оловке) као 

потенциометар. Мерење 

електричне отпорности 

омметром. Загревање 

проводника при 

протицању електричне 

струје. Протицање 

електричне струје у 

воденом раствору 

кухињске соли. Лимун 

као батерија. Пражњење у 

Гајслеровим цевима 

помоћу Теслиног 

трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

1. Зависност електричне 

струје од напона на 

отпорнику (таблични 

и графички приказ 

зависности). 

2. Одређивање 

електричне отпорности 

отпорника у колу помоћу 

амперметра и волтметра. 

3. Мерење електричне 

струје и напона у колу са 

серијски и 

паралелно повезаним 

отпорницима и 

одређивање еквивалентне 

отпорности. 

струје;  

 

- придржава се 

основних правила 

безбедности при 

коришћењу 

електричних 

уређаја у 

свакодневном 

животу; 

протицању 

електричне 

струје; 

- израчунава 

потрошњу 

електричне енергије у 

домаћинству; 

 

- решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

мери јачину 

струје и напона, 

одређује вредност 

отпорности редно 

и паралелно 

везаних отпорника 

и резултате 

приказује 

табеларно и 

графички; 

 

- описује узајамно 

деловање два 

паралелна 

проводника са 

струјом и принцип 

рада 

електромагнета и 

електромотора; 

су обрађени на часовима пре- 
давања, а односе се на дату 

вежбу (дефиниција величине 

која се одређује и метод који се 

користи да би се величина 

одредила), 
– обраћа пажњу на чињеницу 

да свако мерење прати одгова- 
рајућа грешка и указује на њене 

могуће изворе, 
– упознаје ученике с мерним 

инструментима и обучава их да 
пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 
– указује ученицима на мере 

предострожности, којих се мо- 
рају придржавати ради 

сопствене сигурности. 
Док ученици врше мерења, 

наставник активно прати њихов 
рад, дискретно их надгледа и, 

кад затреба, објашњава им и 

помаже. 
При уношењу резултата 

мерења у ђачку свеску, 

процену грешке 
треба вршити само за директно 

мерене величине, а не и за 

величине које се посредно 

одређују. Процену грешке 

посредно одређене величине 

наставник може да изводи у 

оквиру додатне наставе. 
Методска упутства за друге 

облике рада 
Различити типови дoмaћих 

зaдaтaкa (класични – 

квалитативни и квантитативни 

задаци, практични, 

истраживачки, уз употребу 
ИКТ-а) дoпринoсe бoљeм 

рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, 

остваривању исхода и 

развијањи предметних и 

међупредметних компетенција. 
При одабиру домаћих задатака 

наставник треба да води рачуна 
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 о нивоу сложености задатака, 

али и о њиховој мотивационој 

функцији. Коректност урађеног 

задатог домаћег задатка треба 

да буде проверена на наредном 

часу. 
Пројектна настава, као један од 

облика рада, обухвата при- 
прему, израду пројекта, 

презентацију и дискусију. 

Пројекат изводе ученици по 

групама уз асистенцију 

наставника. Овакав начин рада 
подразумева активно учешће 

сваког ученика у групи у 

оквиру прикупљања података, 

извођење експеримената, 

мерења, обраде резултата, 

припрема презентације и 

презентовање. Резултат оваквог 
начина рада је активно стицање 

знања о физичким појавама 

кроз истраживање. Препорука 

је да се пројектна настава 

реализује бар једном у 

полугодишту. 
У оквиру израде пројеката 

могуће је обухватити неке од 

следећих тема: 
● Улога физике у заштити 

човекове околине 
● Енергетска ефикасност 
● Климатске промене 
● Пренос сигнала (бежични 

пренос, оптички каблови...) 
● Антистатичка заштита 
Подстицањем вршњачког 

учења у различитим фазама 

наставе и учења, посебно кроз 

пројектну наставу, рад на 

истраживачким задацима, 

приликом међусобног 

процењивања постигнућа 

ученика, укључивањем ученика 

у ваннаставне активности 

промоције и популаризацију 

природних наука, доприноси 

5. МАГНЕТНО ПОЉЕ 
Магнетно поље сталних 

магнета. Магнетно поље 

Земље. 

Магнетно поље 

електричне струје. 

Дејство магнетног поља 

на струјни проводник. 

Допринос Николе Тесле и 

Михајла Пупина развоју 

науке о електромагнетним 

појавама и њиховој 

примени. 

Демонстрациони огледи. 

Линије сила магнетног 

поља потковичастог 

магнета и магнетне 

шипке. Магнетна игла и 

школски компас. 

Ерстедов оглед. 

Електромагнет. Узајамно 

деловање два паралелна 

проводника кроз које 

протиче струја. 

- објашњава 

принцип рада 

компаса и 

природу 

Земљиног 

магнетног 

поља; 

 

- описује  

деловање магнетног 

поља на струјни 

проводник; 

 

- решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке; 

- користи компас 

и апликације за 

паметне телефона 

за 

оријентацију у 

природи; 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
Структура атома (језгро, 

електронски омотач). 

Нуклеарне силе. 

Природна 

радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење 

(алфа, бета и гама зраци) 

и њихово дејство на 

биљни и животињски 

свет. 

Заштита од 

радиоактивног зрачења. 

Вештачка 

радиоактивност. Фисија и 

- објашњава 

структуру 

атомског језгра и 

нуклеарне силе; 

 

- описује 

радиоактивност,  

и мере заштите; 

 

- разликује 

фисију и фузију; 

- разликује фисију и 

фузију и наводи 

могућности њихове 

примене. 

- описује 

радиоактивност, 

врсте зрачења, 

радиоактивне 

изотопе, 

познаје њихово 

дејство, примену и 

мере заштите; 
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фузија. Примена 

нуклеарне енергије и 

радиоактивног зрачења. 

Демонстрациони оглед. 

Детекција присуства 

радиоактивног зрачења. 

(школски Гајгер-Милеров 

бројач) 

развијању предметних и 

међупредметних компетенција. 

7. ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ СВЕТ 
Значај физике за развој 

других природних наука 

Допринос физике развоју 

савремене медицине 

(ултразвук, ЕКГ, 

скенер, магнетна 

резонанција, Гама нож…) 

Физика и савремене 

технологије (интернет, 

мобилна телефонија, 

даљинско управљање, 

нанофизика....) 

    

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

1. ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

- препознаје из наведених 

примера кретања осцилаторно 

кретање 

- препознаје величине којима 

се описује осцилаторно 

кретање 

- описује таласно кретање уз 

помоћ наставника 

- усваја мерну јединицу херц 

 

- зна да дефинише 

физичке величине којима 

се описује осц. кретање 

уз помоћ наставника 

- зна врсте таласног 

кретања 

- усваја таласну дужину 

и  дефинише уз помоћ 

наставника 

- зна шта је звук и и зна 

да се у вакууму не 

простире 

- усваја на нивоу 

репродукције закон 

одржања енергије код 

осц. кретања 

- користи обрасце за 

израчунавање периода 

матем. клатна, 

- уме да одреди 

таласну дужину 

- служи се формулом 

за израчунавање 

брзине таласа 

- зна шта је висина, 

- користи везу између 

физичких величина у 

решавању проблема 

- разуме појаву 

резонанције 

- разуме појам вишег 

хармоника 

- проналази повезаност 

акустике са другим 

гранама 
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јачина и боја тона 

2. СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 
  

- усваја основне појмове о 

светлости као што је 

праволинијско простирање, 

закон одбијања и закон 

преламања уз помоћ 

наставника 

- објашњава како настаје сенка 

- разликује провидна од 

непровидних тела 

- репродукује законе 

одбијања и преламања 

- зна колика је брзина 

светлости и спознаје да је 

она коначна 

- зна шта је лупа а шта 

микроскоп 

- препознаје врсте 

огледала и врсте сочива 

- зна основне елементе 

огледала и сочива 

- зна простије 

конструкције 

- разликује апсолутни 

од релативног индекса 

преламања 

- зна да објасни појаву 

тоталне рефлексије 

- зна шта је оптичка 

призма 

- показује на примерима 

последице праволинијског 

простирања светлости 

- конструише ликове код 

огледала и сочива помоћу 

карактеристичних зрака 

- објашњава примену 

тоталне рефлексије 

- примењује једначину 

сочива 

 

3. ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 
 

- препознаје појаве 

наелектрисавања тела 

- зна који материјали проводе 

електрицитет а који не 

проводе 

- зна да постоје две врсте 

наелектрисања 

- зна да се наелектрисања 

привлаче или одбијају 

- зна шта су атмосферске 

појаве 

 

- усваја појам 

елементарног 

наелектрисања и 

количине наелектрисања 

тела 

- описује закон одржања 

кол. наелектрисања и 

Кулонов закон  уз помоћ 

наставника 

- зна да око наел. тела 

постоји електрично поље 

- зна да нацрта линије 

силе тачкастих 

наелектрисања 

- зна шта је хомогено 

електрично поље 

- зна да је јачина ел. 

поља векторска 

физичка величина 

- зна шта је 

електрични 

потенцијал као и 

природу ове физичке 

величине 

- зна да уведе напон 

преко електричних 

потенцијала 

 

 - примењује закон 

одржања кол. 

наелектрисања и Кулонов 

закон при решавању 

задатака 

- користи гафичко слагање 

сила тј. вектора 

- доводи у везу 

електростатичку и 

гравитациону 

потенцијалну енергију 

- израчунава рад у ел. пољу 

 

4. ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 
 

- усваја појам проводности 

- препознаје Лекланшеов 

елемент, батерију, акумулатор 

- зна да покаже основне 

елементе струјног кола 

- зна шта је електрично 

бројило 

- описује појаву електричне 

отпорности проводника уз 

помоћ наставника 

- описује појаву 

једносмерне електричне 

струје 

- зна симболе основних 

елемената струјног кола 

- зна мерне инструменте 

- израчунава отпор 

проводника 

- примењује Омов закон 

уз помоћ наставника 

- објашњава појам 

наизменичне струје 

- објашњава услове за 

настајање и 

одржавање 

електричног тока 

- дефинише појам 

електромоторне силе 

- решава сличне 

проблеме користећи 

- црта шеме струјних кола 

- израчунава еквивалентну 

отпорност 

-  указује на рационалну 

потрошњу ел. енергије и 

начине за уштеду 

- истражује шта су полу 

проводници 

- повезује своја знања са 

знањима из хемије 
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- препознаје примере у којима 

се електрична енергија 

претвара у неке друге облике 

- решава 

најелементарније 

примере у вези са радом и 

снагом ел. струје 

- усваја мерне јединице 

Џулов и Омов закон 

- уме да очита 

и  израчуна потрошњу 

електричне енергије 

- показује редну и 

паралелну везу 

отпорника 

5. МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 
 

- препознаје сталне магнете и 

зна да се они привлаче и 

одбијају 

- зна да може магнетом да 

привуче металне предмете 

- зна да постоје магнетни 

полови 

- зна да је Земља магнет 

- зна да око магнета постоји 

магнетно поље 

 

- зна да је извор 

магнетног поља и 

проводник кроз који тече 

струја 

- уме да покаже правило 

десне руке уз помоћ 

наставника 

- усваја мерне јединице: 

тесла и вебер 

 

- уме да нацрта линије 

силе маг. поља 

- прецизно дефинише 

магнетну индукцију и 

магнетни флукс 

- говори о доприносу 

Н. Тесле и М. Пупина 

- уме да користи 

компас 

 

- описује деловање маг. 

поља на струјни проводник 

- израчунава интензитет 

магнетне силе 

- демонстрира правило 

леве руке 

- зна примену 

електромагнета 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 
 

- препознаје- описује 

структуру атома и језгра атома 

уз помоћ наставника 

- наводи врсте РА зрачења 

 шта је фисија а шта фузија 

- разликује природну од 

вештачке 

радиоактивности 

- зна шта је време 

полураспада 

- набраја неке биолошке 

ефекте зрачења 

- зна поступке заштите 

- описује врсте 

природног РА зрачења 

- проверава законе 

одржања при 

распадима 

- описује врсте 

вештачке РА 

 

- објашњава деловање и 

својства нуклеарних сила 

- зна примену нуклеарне 

енергије 

7. ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ СВЕТ 

    

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Математика РАЗРЕД: Осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 

писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за 
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даљи развој математичких појмова. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБНАВЉАЊЕ 

ГРАДИВА, 

ИНИЦИЈАЛНИ 

ТЕСТ  и анализа 

резултата 

иницијалног теста ( 4 

часа) 

 

Ученик ће бити у стању да: 
- покаже ниво знања и 

савладаности програмских 

садржаја из седмог разреда и ниво 

оспособљености за самостално 

решавање задатака и за 

самоконтролу 
- разуме где је грешио у раду и зна 

начин да те грешке исправи 
 

У остваривању програмских садржаја 

реализовати два часа обнављања градива 

седмог разреда, један час реализовати 

иницијални тест и један час извршити 

анализу резултата. Направити план за 

обнављање области из којих су ученици 

показали најслабије резултате 

Иницијално тестирање ради процене 

способности за несметано праћење 

наставе у осмом разреду. Ученици 

анализирају, упоређују, разликују, 

критички суде, износе лични став и 

оспособљавају се да процењују и 

самопроцењују. 

СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 
(16; 6 + 10)  

Пропорционалне 

величине.  

Талесова теорема.  

Сличност троуглова.  

Примене сличности. 

 

Ученик ће бити у стању да: 
-примени размеру и својства 

пропорције у свакодневном 

животу, разликује самерљиве и 

несамерљиве дужи,  

-дату дуж конструкцијски 

подели на 2,3,5, ... делова 

-формулише  Талесову теорему, 

уочава дужи и формира 

пропорцију од одговарајућих 

дужи, конструише четврту 

геометријску прпорционалу 

-примењује Талесову теорему у 

решавању проблема у 

окружењу   

-примени сличност троуглова у 

геометријским задацима и 

реалном контексту; 

-уочава сличне троуглове и 

користи њихове особине у 

Поновити размеру дужи и израчунавања 

растојaња на основу дате размере на 

географској карти. На  примерима 

показати израчунавање  и конструкцију 

четврте геометријске пропорционале, 

објаснити  самерљиве и несамерљиве 

дужи. Поступним 

закључивањем  формулисати исказ 

Талесове теореме. Размотрити  случајеве 

примене Талесове и обрнуте Талесове 

теореме конструктивном поделом дужи на 

једнаке делове. Сличност троуглова, 

примену   и коефицијент сличности 

увести  разматрањем ситуација из 

свакодневног живота.За 

пропорционалност страница сличних 

троуглова  и  формулацију ставова 

сличности искористити Талесову теорему. 

Примену сличности реализовати на 

примерима из историје математике 

(висина Кеопсове пирамиде) и 

примени  на правоугли троугао. 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као 

и између ученика и ученика   

Петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора или 

кратких писмених одговора  

 Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе  

Праћење израде домаћих задатака 

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања приликом 

рада у групи. 

Наставник ће континуирано и на 

примерен начин указивати ученику на 

ниво његовог постигнућа тако што ће 

повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна.  
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решавању проблемских 

ситуација, формулише и 

примењује ставове сличности 

ТАЧКА, ПРАВА И 

РАВАН (12; 6 + 6) 

Однос тачке и праве, 

тачке и равни.  

Односи правих; 

мимоилазне праве.  

Односи праве и 

равни, нормала на 

раван, растојање 

тачке од равни.  

Односи две равни. 

Ортогонална 

пројекција на раван 

(тачке, дужи и праве). 

 Угао између праве и 

равни. 

Полиедар. 

 

Ученик ће бити у стању да: 
-уочава односе тачке и праве, 

тачке и равни, две праве, праве и 

равни, две равни  и формулише 

тврђења везана за основне 

геометријске појмове 

-одреди ортогоналну пројекцију 

тачке, дужи и праве на раван и да 

дефинише угао између праве и 

равни,  

-дефинише полиедар и основне 

елементе полиедра 

Обраду међусобних односа тачака, 

правих и равни у простору засновати 

на посматрању и анализи објеката у 

окружењу, користећи математичку 

терминологију и одговарајуће ознаке. 

Посебну размотрити паралелно и 

нормално (између две праве, између 

праве и равни, однoсно између две 

равни). Угао између праве и 

равни  увести као угао између праве и 

њене ортогоналне пројекције на ту 

раван.Питагорину 

теорему  илустровати у  примерима у 

вези са ортогоналним пројектовањем 

дужи на раван. Полиедар увести као 

део простора ограничен 

многоугловима, анализирати облик и 

број страна полиедара, својства коцке 

и квадра и повезати их са осталим 

садржајима ове наставне 

теме.Неопходно је код ученика 

подстицати вештину цртања 

(слободном руком) просторних 

фигура. Обратити посебно пажњу на 

цртање пуних и испрекиданих линија. 

Свакодневно праћење ученика од 

почетка до краја часа кроз дијалог 

вођен између ученика и наставника, као 

и између ученика  и ученика 

Петоминутне провере на крају часа 

одрађене путем усмених одговора или 

кратких писмених одговора  

Праћење реализације домаћих задатака  

Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања  

Праћење ученика приликом рада у 

групи 
Целочасовна провера знања путем 

контролне вежбе 
Повратна информација ће бити 

благовремена прилагођена, довољно 

јасна и подстицајна.  

 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ (18; 

6 + 12) 

Ученик ће бити у стању да: 
-да одреди област 

дефинисаности израза 

- испита еквивалентност два 

израза, две једначине, и две 

неједначине, -----дефинише 

једначину и неједначину и 

њено решење 

На конкретним примерима показати да 

линеарна једначина ax = b: 

-у случају да је a0 и bR има 

јединствено решење, 

-у случају да је a = 0 и b0 нема 

решења (скуп решења једначине је 

празан) и  

Праћење рада и напредовања се обавља 

континуирано и систематски. При томе се 

користе разноврсне методе и облици, 

односно технике као што су: разне форме 

усменог испитивања, домаћи задаци, 

петоминутна проверавања, контролна 

вежба, праћење рада и понашања на часу, 

уредности радова, праћење рада у 
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Линеарна једначина.  

Решавање линеарних 

једначина с једном 

непознатом.  

Линеарна 

неједначина. 

Решавање линеарних 

неједначина с једном 

непознатом. 

Примена у реалним 

ситуацијама. 

 

- користи еквивалентне 

трансформације у формирању 

једначина и неједначина   

-препознаје линеарну једначину 

и неједначину. 

-решава линарну једначину и 

неједначину  и једначине и 

неједначине  које се своде на 

линеарне. 

 -примењује линеарне 

једначине  и неједначине у 

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-у случају да је a = 0 и b = 0 има 

бесконачно много решења (сваки 

реалан број је решење).Ученици треба 

да овладају техникама помоћу којих се 

неке једначине могу еквивалентним 

трансформацијама свести на једначину 

облика ax = b  

Укључивати и примере који  се своде 

на линеарне, а помоћу којих се 

обнављају и користе стечена знања о: 

апсолутној вредности (само случај ax 

+ b = c), формулaма за квадрат 

бинома и разлику квадрата Код 

неједначина истаћи да се множењем 

негативним бројем мења  смисао 

неједнакости). Решења неједначина 

приказивати на бројевној правој и у 

одговарајућем скуповном запису. 

 

допунском и додатном раду, интересовање 

ученика, услова у којима ученик ради 
Прате се и резултати самовредновања. 
Ученику се  континуирано и на 

примерен начин указује на ниво 

његовог постигнућа тако што му се даје 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна повратна информација. 

Ученику се пружа помоћ у 

превазилажењу потешкоћа у 

савладавању садржаја. 

 

ПРИЗМА(14; 6 + 8) 

Призма: појам, врсте, 

елементи.  

Мрежа праве призме. 

Површина праве 

призме. 

Запремина праве 

призме. 

Ученик ће бити у стању да: 
-препозна призму, њене основне 

елементе и врсте, одреди 

дијагоналу призме и површину 

дијагоналног пресека призме,  

-конструише мрежу појединих 

призми, одређује површину и 

запремину призме у практичном 

проблему 

 

За упознавање  призме, њених 

елемената, уочавање дијагоналних 

пресека и израчунавање површинe и 

запреминe треба користити њене 

моделе, мреже, скице и слике. 

Ученици цртају мреже и израђују 

моделе призме. Предвиђено је 

рачунање површине и запремине праве 

тростране, четворостране и  правилне 

шестостране призме. Инсистирати  на 

што прецизнијем цртању скице 

призме, водећи рачуна о цртању 

видљивих ивица пуном линијом и 

невидљивих испрекиданом. Формулу 

за запремину призме везати за 

Прикупљање информација из 

различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у групи, тестови) 

помаже наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) 

ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у 

учењу. 
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формулу за запремину квадра. 

Рачунати површине и запремине 

помоћу основних елемената и 

зависних елемената (бочне висине, 

полупречника описаног или уписаног 

круга, дијагонала ...). Приликом израде 

задатака треба поћи  од општих 

формула за призму:  

P =2B + M и V = BH, и анализирањем 

конкретног случаја решавати задатак. 

Посебно размотрити примере 

једнакоивичних призми. 

На часовима систематизације 

применити знања о површини и 

запремини призме и у ситуацијама из 

свакодневног живота. 

ПИРАМИДА(16; 6 + 

10) 

Пирамида; појам, 

врсте, елементи.  

Мрежа пирамиде. 

Површина пирамиде.  

Запремина пирамиде. 

Ученик ће бити у стању да: 
-препозна пирамиду, њене основне 

елементе и врсте,  конструише 

мрежу појединих пирамида, 

одређује површину и запремину 

пирамиде  у практичном 

проблему, препознаје 

једнакоивичне пирамиде, одређује 

површине неких пресека пирамиде 

и равни 

 

За упознавање  пирамиде, њених 

елемената, уочавање дијагоналних 

пресека и израчунавање површинe и 

запреминe треба користити њене 

моделе, мреже, скице и слике. 

Ученици цртају мреже и израђују 

моделе пирамиде. Предвиђено је 

рачунање површине и запремине 

правилне тростране, четворостране 

и  шестостране призме. 

Инсистирати  на што прецизнијем 

цртању скице пирамиде, водећи рачуна 

о цртању видљивих ивица пуном 

линијом и невидљивих испрекиданом. 

Рачунати површине и запремине 

помоћу основних елемената и 

зависних елемената (бочне висине, 

полупречника описаног или уписаног 

круга, дијагонала ...). Приликом израде 

задатака треба поћи  од општих 

Прикупљање информација из 

различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у групи, тестови) 

помаже наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) 

ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у 

учењу. 

 



 

805 | с т р а н а  

 

формула за пирамиду:  

P = B + M и V = BH и анализирањем 

конкретног случаја решавати задатак. 

Посебно размотрити примере 

једнакоивичних пирамида. 

На часовима систематизације 

применити знања о површини и 

запремини пирамиде и у ситуацијама 

из свакодневног живота. 

 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 
(12; 5 + 7) 

Линеарна функција 

 (y = kx + n).  

График линеарне 

функције; нула и знак 

функције, 

монотоност. 

 Имплицитни облик 

задавања линеарне 

функције.  

Цртање и читање 

графика линеарних 

функција. 

Ученик ће бити у стању да: 
-препозна линеарну функцију и 

одреди њен коефицијент и 

слободан члан, преводи функцију 

из експлицитног у имплицитни 

облик и обрнуто, препозна 

паралелне праве, одређује нулу 

функције и пресечне тачке са 

координатним осама 

-разликује растућу и опадајућу 

функцију, одреди знак и скицира 

график линеарне функције и 

испита њен ток, примењује 

линеарну функцију у геометрији 

Најпре поновити појам функције 

директне пропорционалности и њеног 

приказивања у координатном систему. 

Увести  појам линеарне функције једне 

реалне променљиве (y = kx + n), не 

помињући општи појам функције. 

Показати да је график те функције 

права, уз посебно разматрање 

случајева k = 0, k 0, k 0, као и n = 0, 

n 0, n 0. Увести појмове: нула 

функције, знак функције, растућа и 

опадајућа функција и објаснити како 

се они илуструју на графику и како 

зависе од вредности коефицијената k и 

n. Ученици треба у потпуности да 

овладају поступком цртања графика 

линеарне функције и његовог 

анализирања, тј. „читања“ својстава те 

функције када јој је график задат. 

Обрадити својства линеарне функције 

када је она задата имплицитном 

релацијомax + by = c. 

 

Прикупљање информација из 

различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у групи, тестови) 

помаже наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) 

ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у 

учењу. 

 

СИСТЕМИ 
Ученик ће бити у стању да: 
-одреди скуп решења линеарне 

Ученике упознати са линеарном 

једначином с две непознате облика  

Праћење рада и напредовања се обавља 

континуирано и систематски. При томе се 
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ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С 

ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 

(15; 6 + 9) 

Појам линеарне 

једначине с две 

непознате. Појам 

система од две 

линеарне једначине с 

две непознате.  

Решавање система 

методом замене и 

методом супротних 

коефицијената; 

графичка 

интерпретација 

система.  

Примена у реалним 

ситуацијама. 

једначине са две непознате и 

дефинише систем две линеарне 

једначине са две непознате и 

његово решење, решава систем 

графички и препознаје 

еквивалентне системе 

-реши систем две линеарне 

једначине са две непознате 

методом замене и методом 

супротних коефицијената, 

примењује системе у решавању 

проблема 

ax + by = c, да схвате да је график ове 

једначине права и да умеју да нацртају 

тај график.Увести  појам система две 

линеарне једначине с две непознате, 

као и појам решења  као уређеног пара 

бројева. Системе линеарних једначина 

решавати методама замене, супротних 

коефицијената и графички. Ученици 

увиђају потребу за састављањем 

система линеарних једначина, 

сагледавају потребу за њиховом 

применом и образлажу добијено 

решење 

користе разноврсне методе и облици, 

односно технике као што су: разне форме 

усменог испитивања, домаћи задаци, 

петоминутна проверавања, контролна 

вежба, праћење рада и понашања на часу, 

уредности радова, праћење рада у 

допунском и додатном раду, интересовање 

ученика, услова у којима ученик ради 
Ученику се  континуирано и на 

примерен начин указује на ниво 

његовог постигнућа тако што му се даје 

прилагођена, довољно јасна и 

подстицајна повратна информација. 

Ученику се пружа помоћ у 

превазилажењу потешкоћа у 

савладавању садржаја. 

 

ВАЉАК, КУПА И 

ЛОПТА  

(16; 6 + 10) 

Ваљак и његови 

елементи. Мрежа 

ваљка. Површина и 

запремина правог 

ваљка. 

Купа и њени 

елементи. Мрежа 

купе. Површина и 

запремина праве 

Ученик ће бити у стању да: 
-препозна купу, ваљак и лопту и 

њихове основне 

елементе,  конструише мрежу 

ваљка и купе, одређује површину 

и запремину купе ваљка и 

лопте   у практичном проблему, 

препознаје једнакострану купу, 

одређује површине неких пресека 

купе ваљка и лопте и равни 

 

Истаћи да су ваљак, купа и лопта 

ротациона тела. Ради бољег уочавања 

елемената и осних пресека ваљка и 

купе, као и пресека лопте (сфере) и 

равни, користити моделе тела. 

Оспособити ученике за цртање мреже 

ваљка и купе, израду њихових модела 

као и што прецизнијих скица 

приликом решавања задатака.  

Ваљак и купу повезати са призмом и 

пирамидом и указивати на аналогије 

између призме и ваљка, односно 

пирамиде и купе. Ту аналогију 

користити за образложење формула за 

Прикупљање информација из 

различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у групи, тестови) 

помаже наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) 

ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у 

учењу. 
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купе. 

Појам лопте и сфере. 

Пресеци лопте 

(сфере) и равни. 

Површина и 

запремина лопте. 

површину и запремину ваљка и купе. 

Приликом извођења формуле за 

површину купе, повезати површину 

омотача са површином кружног 

исечка, а обим базе са дужином 

кружног лука. 

Пре дефинисања сфере, односно лопте 

потребно је подсетити се дефиниција 

кружнице и круга. Формуле за 

површину и запремину лопте се наводе 

без доказивања. На часовима 

систематизације применити знања о 

површини и запремини ваљка, купе и 

лопте у ситуацијама из свакодневног 

живота. 

 

 

 

Ученику се пружа помоћ у 

превазилажењу потешкоћа у 

савладавању садржаја. 

 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК  

(5 часова) 

Конструкција теста из 

математике за 

завршни испит 

 

Ученик ће бити у стању да: 
-бира пројектни задатак, одређује 

задатке, знање научено у школи 

примени на природно окружење, 

уочи колико то знање улепшава 

или квари живот, где га може још 

корисно употребити, по потреби 

изменити и још више истаћи. 

Област и ниво за сваки од задатака у 

тесту одређује наставник у договору са 

ученицима. Улога наставника је да 

координира рад група, по потреби 

помаже ученицима, проверава да ли су 

тестови конструисани по договореној 

методологији, организује израду теста 

тако да сваки ученик решава тест у 

чијој конструкцији није организује 

прегледање тестова и презентацију 

резултата. Ученици врше избор 

задатака, решавају задатке, израђују 

кључ теста и припремају тест и кључ у 

неком програму за обраду текста, 

решавају тест друге групе, прегледају 

урађене тестове које је њихова група 

конструисала, обрађују добијене 

резултате и презентују их.  

Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у 

учењу. 
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ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

И АНАЛИЗА 

(8; 4 + 4)   

Четири једночасовна 

писмена задатка 

Анализа и исправке 

писмених задатака 

Ученик ће бити у стању да: 
- покаже ниво знања и 

савладаности програмских 

садржаја из одређених наставних 

тема и ниво оспособљености за 

самостално решавање задатака и 

за самоконтролу 
- разуме где је грешио у раду и зна 

начин да те грешке исправи 

У остваривању програмских садржаја 

реализовати 4 писмена задатка ( у 

трајању од по једног часа), са 

исправкама, 8 часова. На писменим 

задацима,ученици показују ниво знања 

и савладаности програмских садржаја 

из одређених наставних тема и ниво 

оспособљености за примену научених 

појмова и математичких чињеница у 

решавању задатака. 

Ученици показују у којој су мери 

оспособљени за 

самостално решавање задатака и за 

самоконтролу, какве су навике стекли 

у погледу упорности,уредности и 

прецизности у раду 

 

Провера знања ученика и процена 

нивоа усвојености наставних садржаја 

одређених тема путем 

четири  писмена  задатка  и увежбавање 

истих знања путем четири часа анализе 

и исправке писменог задатка где 

ученици анализирају, упоређују, 

разликују, критички суде, износе лични 

став и оспособљавају се да процењују и 

самопроцењују. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (8.разред) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 
(16; 6 + 10)  

 

Уме да подели дату дуж 

на једнаке делове 

Зна како гласи Талесова 

теорема 

Уме да препозна и зна 

да нацрта сличне 

троуглове 

Зна да примени Талесову 

теорему у задацима 

Закључује користећи 

особине паралелних 

правих 

Уме да примени сличност 

троуглова, повезујући тако 

разна својства 

геометријских објеката 

Схвата Талесову теорему и 

примењује је у 

конструктивним задацима 

ТАЧКА, ПРАВА И 

РАВАН (12; 6 + 6) 

 

Разуме појмове тачка, 

права и раван (уочава 

њихове моделе у 

реалним ситуацијама) 

 Уме да их нацрта 

користећи прибор 

Зна да ортогонално 

Уме да решава задатке 

користећи Питагорину 

теорему 

Зна чиме је одређена права 

и раван 

Разуме појам компланарних 

и колинеарних тачака 

Закључује користећи 

особине паралелних и 

нормалних правих 

 

Користи својства 

ортогоналне пројекције 

при израчунавању 

Усвојио је теореме о 

одређености равни и уме 

да их користи 
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пројектује тачку Уме да нацрта ортогоналну 

пројекцију дужи, праве или 

полуправе 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

 (18; 6 + 12) 

Зна да решава линеарне 

једначине  и 

неједначине у којима се 

непозната 

појављује само у једном 

члану 

 

Зна да решава линеарне 

једначине 

Користи једначине у 

једноставним текстуалним 

задацима 

Саставља и решава 

линеарне једначине и 

неједначине 

 

Користи једначине и 

неједначине решавајући и 

сложеније текстуалне 

задатке 

ПРИЗМА(14; 6 + 8) 

 

Разуме појам коцке и 

квадра 

Уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама 

Зна њихове основне 

елементе 

Рачуна њихову 

површину и запремину 

када су неопходни 

елементи непосредно 

дати у задатку 

Влада појмом призме  

Рачуна површину и 

запремину призме када су 

неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

 

Рачуна површину и 

запремину призме 

укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

Зна да примени 

Питагорину теорему у 

задацима где се тражи 

површина и запремина 

Уме да решава 

компликованије текстуалне 

задатке 

ПИРАМИДА 

(16; 6 + 10) 

 

Влада појмом пирамида 

Уочава њене моделе у 

реалним ситуацијама 

Зна њене основне 

елементе 

Скицира модел 

пирамиде 

Влада појмом пирамида 

Уме да израчуна њену 

површину и запремину када 

су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

Рачуна површину и 

запремину пирамиде, 

укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

Зна да примени 

Питагорину теорему у 

задацима где се тражи 

површина и запремина 

Уме да решава 

компликованије текстуалне 

задатке 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

  (12; 5 + 7) 

 

Уме да прочита и разуме 

податак са графикона, 

дијаграма или из табеле 
Зна да одреди минимум 

или максимум зависне 

величине 
Зна да одреди вредност 

функције дате 

Зна да уочи зависност међу 

променљивим 
Зна функцију y=ax  и 

графички 
интерпретира њена својства 
Може да искаже функцију 

формулом ако је задата на 

други начин у једноставним 

Тумачи дијаграме и табеле 
Црта график којим 

представља међузависност 

величина 

Зна линеарну функцију 

y=ax+b   
и графички интерпретира 

њена 
својства (преводећи из 

имплицитног у 

експлицитни облик по 

потреби) 
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формулом или 

таблицом. 
Уме да податке из табеле 

прикаже графиконом и 

обрнуто 
Разуме појам медијана 

и средња вредност 

примерима, уме да испита бар 

две особине функције 
Уме да испита линеарну 

функцију задату формулом 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

 (15; 6 + 9) 

 

Уме да реши линеарне 

једначине у којима се 

непозната појављује 

само у једном члану 

Зна да реши системе 

линеарних једначина 

са две непознате 

Уме да ставља и решава 

системе линеарних 

једначина са две 

непознате 

 

Користи  системе 

једначина решавајући и 

сложеније текстуалне 

задатке 

ВАЉАК, КУПА И 

ЛОПТА (16; 6 + 10) 

 

Влада појмом ваљка 
Уочава моделе ваљка у 

реалним ситуацијама, 
разликује његове основне 
елементе, Влада појмом 

купе 
Уочава моделе купе у 

реалним ситуацијама, Зна 

њене основне 
Елементе, Влада појмом 

лопте 
Уочава моделе лопте у 

реалним ситуацијама, Зна 

њене основне 
елементе 

Уме да израчуна површину и 

запремину ваљка када су 

неопходни елементи 

непосредно дати у 
Задатку 
Зна да израчуна површину и 

запремину купе када су 

неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 
Уме да израчуна површину и 

запремину лопте када су 

неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

Уме да израчуна површину и 

запремину ваљка, 
укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 
Зна да израчуна површину и 

запремину купе, 
укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 
Уме да израчуна површину 
и запремину лопте, 
укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

Зна да примени Питагорину 

теорему у задацима где се 

тражи површина и запремина 

ваљка, купе и лопте. 
Уме да решава 

компликованије текстуалне 

задатке 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И 

АНАЛИЗА 

(8; 4 + 4)   

Проценат остварености  

30% до 49% 

Проценат остварености  

50% до 69% 

Проценат остварености  

70% до 85% 
Проценат остварености  

86% до 100% 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:Биологија РАЗРЕД:осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном 
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средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Јединство грађе и функције као 

основа живота 

Зна улогу и значај појединих 

челијских органела у ћелијском 

метаболизму.Зна детаљније о 

матичним ћелијама. 
Повеже утицаје из спољашње 

средине и физиолошке процесе. 
Зна да објасни грађу органа 

нервног,ендокриног и чулног 

система. 
Зна шта су ензими и њихове улоге. 
Зна шта је регулаторна улога 

хормона биљака и животиња.Зна 

шта је хомеостаза. 
Идентификује регулаторне 

механизме хомеостазе. 
Зна и разуме улогу и значај свих 

ћелијских органела у ћелијском 

метаболизму. 

Разуме да су матичне ћелије 

програмиране за различите 

функције. 

Поред тога што разуме и зна да 

објасни грађу нервног,чулног и 

ендокриног система,зна и да 

објасни њихову везу и 

механизме како настају 

поремећаји истих. 

Разуме механизам деловања 

ензима. 

Разуме регулаторне механизме 

нарушавања хомеостазе. 

Настава биологије се остварује кроз 

редовну наставу,допунску 

наставу,додатну наставу и слободне 

активности(секције,радионице,излети,е

кскурзије,посете,обележавање 

међународно значајних датума,...). 

Програм Биологије за пети разред је 

део спиралног програма Биологије за 

основну школу и оријентисан је на 

достизање исхода. 

Новостечено знање ученици повезују са 

знањем и искуством стеченим у 

претходним разредима,уз постепено 

појачавање захтева. 

Ову наставну тему наставник ће 

реализовати кроз часове обраде, 

утврђивања и вежбе.  

Посебан акценаат наставе биће на 

вежбама и самосталном раду ученика, 

индивидуалном и групном у 

реализацији и остваривању 

програмских садржају. 

Кроз препоручене садржаје неопходно 

је подстицати 

радозналост,креативност,аргументовањ

е,истрајност,одговорност,аутономно 

мишљење и прихватање различитости.. 

Препоручује се употреба икт-а. 

Током рада ученике мотивисати да 

користе лабораторијски прибор,изводе 

занимљиве и једноставне огледе. 

Мотивисати их да раде и читају домаће 

задатке.да резултате приказују 

графички и табеларно. 

Ученици да буду аутори и 

организатори едукативних изложби. 

Да буду вршњачки едукатори у 

формирању одговорног односа према 

Ученик треба да учи 

смислено,проблемски,дивергент

но,кооперативно. 

Кроз објективне тестове са 

допуњавањем кратких 

одговора,задаци са 

означавањем,задаци 

вишеструког избора,спаривање 

појмова. 

 

Преко дискусије на часу,мапе 

појмове,проблемски 

задаци,есеји. 

 

Кроз лабораторијске 

вежбе,проблемске 

задатке,симулације... 

Дискусија на часу. 

-Мапе појмова. 

-Проблемски задаци. 

-Лабораторијске вежбе. 

-Истраживачки пројекти. 

-Петнаестоминутни тестови. 

-Усмено испитивање. 

-Вршњачко оцењивање. 

-Практичан рад (тимски рад) 

-Пројектна настава. 

-Континуирано и систематско 

праћење ученика. 

-Подстицај ученика за боље 

напредовање, 

-Дискусија на релацији 
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себи и развоју еколошке свести. наставник – ученик. 

-Дискусија на релацији ученик –

ученик. 

Човек и здравље Зна зашто се ради анализа крви и 

урина. 
Зна шта значи бити одговоран. 
Зна шта су адолесценција и полно 

сазревање. 
Зна шта су контрацепција,зна за 

заштиту и зна да наброји полне 

болести. 
Зна за полни и родни идентитет. 
Зна шта значи бити одговоран за 

сопствено здравље. 
Разуме значај одговорности за 

сопствено здравље. 

Углавном самостално зна да 

реши задатке провери шта знаш. 

Зна разлике између 

трансродности и међуполност. 

Разуме зашто је важна 

контрацепција. 

Разуме промене у пубертету и 

адолесценцији. 

Понаша се одговорно.Зна да 

узрази критички став према 

медијским садржајима,који се 

баве здравим стиловима 

живота.Разуме и повезује 

промене у пубертету и 

адолесценцији са деловањем 

хормона. 

Зна да протумачи анализе крви и 

урина. 

Бави се истраживачким радом и 

вршњачки је едукатор. 

Носилац је и организатое 

Кроз препоручене садржаје неопходно 

је подстицати 

радозналост,креативност,аргументовањ

е,истрајност,одговорност,аутономно 

мишљење и прихватање различитости.. 

Препоручује се употреба икт-а. 

Током рада ученике мотивисати да 

користе лабораторијски прибор,изводе 

занимљиве и једноставне огледе. 

Мотивисати их да раде и читају домаће 

задатке.да резултате приказују 

графички и табеларно. 

Ученици да буду аутори и 

организатори едукативних изложби. 

Да буду вршњачки едукатори у 

формирању одговорног односа према 

себи и развоју еколошке свести. 

Мотивисати их да присуствују 

радионицама у вези са болестима 

зависности и очувања здравља.Истаћи 

значај саветовалишта. 

Акценат ове теме  је на основним 

чињеницама о здравој исхрани (ужина 

спремљена простора и опасностима од 

ступања у преране сексуалне односе. 

Препорука је да се за обраду ових 

појмова повремено доведу стручњаци 

или одведу ученици у одговарајуће 

установе. Свакако би требало обраду 

прераног ступања у сексуалне односе 

обрадити заједно са школским 

психологом. У настави оријентисаној 

на постизање исхода предност имају 

групни начин рада и 

индивидуализована настава. Ови 

начини организације наставе помажу 

ученицима да науче како се учи, да 

напредују у учењу сопственим темпом, 

да развијају унутрашњу мотивацију 

Кроз дебате,истраживачке 

радове,студије случаја,дневнике 

рада 

ученика,експерименте,истражив

ачке пројекте. 

Сумативно 

оцењивање:тестови,писмене 

вежбе,извештаји,усмено 

испитивање  и есеји. 

Формативно 

оцење:посматрање,контролне 

вежбе,дневници рада 

ученика,самоевалуације,вршњач

ко оцењивање,практичне вежбе. 

Вршњачко оцењивање. 

-Практичан рад (тимски рад) 

-Пројектна настава. 

-Континуирано и систематско 

праћење ученика. 

-Подстицај ученика за боље 

напредовање, 

-Дискусија на релацији 

наставник – ученик. 

-Дискусија на релацији ученик –

ученик. 

-Оспособљавање ученика за 

самопроцену у реализацији 

наставеи оцењивању. 

-Континуирано оцењивање и 

праћење напредовања ученика 

кроз интерну свеску наставника. 

-Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 
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едукативних паноа. 

Често користи икт у 

истраживању 

(потребу за сазнавањем) и иницијативу, 

да развијају вештину комуникације.код 

куће), води као најздравијем пићу, 

штетности енергетских пића и 

дуванског дима. Промене у и на телу, 

као последице пубертета, требало би 

повезати са потребом одржавања личне 

хигијене и хигијене животног простора. 

свакодневна посматрања, 

Порекло и разноврсност живота  Зна шта је календар живота. 
Зна да исприча сумирај научено. 
Зна за излазак из воде на копно. 
Разуме календар живота,као и 

разлоге изласка из воде на 

копно.Препознаје фосиле и 

остале доказе еволуције. 

Зна за геолошка доба. Уме да 

доведе у везу промене животних 

услова са еволуцијом живота на 

планети. 
Уме да истражи,реконструише 

давно нестале екосистеме.Уме да 

повеже промене које се дешавају у 

организму са активностима 

гена.Уме да повеже промене 

наследног материјала и настанак 

нових врста са природном 

селекцијом. 

 

 

Кроз препоручене 

садржаје,едукативне филмове и 

садржаје са разних 

претраживача,који се баве овом 

темом. 

Посета музеју,присуство 

радионицама. 

Кроз објективне тестове са 

допуњавањем кратких 

одговора,задаци са 

означавањем,задаци вишеструког 

избора,спаривање појмова. 

Преко дискусије на часу,мапе 

појмове,проблемски задаци,есеји. 

Кроз лабораторијске 

вежбе,проблемске 

задатке,симулације 

Континуирано оцењивање и 

праћење напредовања ученика кроз 

интерну свеску наставника. 

-Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 

свакодневна посматрања, активност 

на часу и друго). 

-Праћење реализације домаћих 

задатака. 

-Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања. 

-Коришћење свих одобрених 

уџбеника за пети разред. 

Наслеђивање и еволуција Зна за промене,које се одвијају 

током животног циклуса.Зна 

како настају врсте.Зна ко је био 

Дарвин. 

Знају за еволуцију човека и 

нешто о њој. Разуме промене 

током животног циклуса. 

 
Кроз препоручене садржаје 

неопходно је подстицати 

радозналост,креативност,аргументо

вање,истрајност,одговорност,аутоно

мно мишљење и прихватање 

различитости.. 
Препоручује се употреба икт-а. 

Ученик треба да учи 

смислено,проблемски,дивергент

но,кооперативно. 

Кроз објективне тестове са 

допуњавањем кратких 

одговора,задаци са 

означавањем,задаци 
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Делимично разуме теорију 

еволуције. 

Зна о Дарвиновом раду. 

Разуме еволуцију човека и да се 

људи само на основу спољашњег 

изгледа деле у типове. Уме да 

објасни промене током животног 

циклуса.Уме да установи узрочно-

последичну везу између губитка 

врста и негативних последица у 

преносу супстанце. 
Детаљније се бави Дарвиновим 

радом,истражује.Зна да кроз 

примере објасни природну 

селекцију. 
Уз коришћење икт технологије 

шири знања о еволуцији човека. 

Током рада ученике мотивисати да 

користе лабораторијски 

прибор,изводе занимљиве и 

једноставне огледе. 
Мотивисати их да раде и читају 

домаће задатке.да резултате 

приказују графички и табеларно. 
Ученици да буду аутори и 

организатори едукативних изложби. 
Да буду вршњачки едукатори у 

формирању одговорног односа 

према себи и развоју еколошке 

свести. 
Кроз едукативне 

филмове,анимације и друге 

доступне садржаје. 
Ако постоји могућност посетити 

лабораторију. 

вишеструког избора,спаривање 

појмова. 

 

Преко дискусије на часу,мапе 

појмове,проблемски 

задаци,есеји. 

 

Кроз лабораторијске 

вежбе,проблемске 

задатке,симулације... 

Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 

свакодневна посматрања, 

активност на часу и друго). 

-Праћење реализације домаћих 

задатака. 

-Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања. 

-Коришћење свих одобрених 

уџбеника за пети разред. 

Живот у екосистему Зна шта су:екосистем,ланци 

исхране,трофичка пирамида.Зна 

да супстанца кружи,а енергија 

протиче.Зна да наведе неке 

позитивне односе у 

биоценози.Зна за везу 

ограничених ресурса и одрживог 

развоја.Зна зашто нестају врсте. 

Зна за типичне врсте екосистема 

у Србији и да наброји неке ретке 

и угрожене врсте.Зна за 

инвазивне врсте и глобалне 

промене. Уме да установи узрочно-

последичну везу између губитка 

врста у екосистему и негативних 

последица у преносу супстанце и 

Кроз препоручене садржаје 

неопходно је подстицати 

радозналост,креативност,аргументо

вање,истрајност,одговорност,аутоно

мно мишљење и прихватање 

различитости.. 
Препоручује се употреба икт-а. 
Током рада ученике мотивисати да 

користе лабораторијски 

прибор,изводе занимљиве и 

једноставне огледе. 
Мотивисати их да раде и читају 

домаће задатке.да резултате 

приказују графички и табеларно. 
Ученици да буду аутори и 

организатори едукативних изложби. 
Да буду вршњачки едукатори у 

Дискусија на релацији наставник 

– ученик. 

-Дискусија на релацији ученик –

ученик. 

-Оспособљавање ученика за 

самопроцену у реализацији 

наставеи оцењивању. 

-Континуирано оцењивање и 

праћење напредовања ученика 

кроз интерну свеску наставника. 

-Прикупљање информација из 

различитих извора (интернет, 

свакодневна посматрања, 

активност на часу и друго). 

-Праћење реализације домаћих 

задатака. 
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енергије у мрежама исхране. 
Уме да критички процени 

последице људских делатности у 

односу на расположиве ресурсе на 

Земљи.Зна распоред 

карактеристичних врста,које 

насељавају Србију.Уме да истражи 

присуство инвазивних врста у својој 

околини. 
Уме да истражи разлоге губитка 

 

формирању одговорног односа 

према себи и развоју еколошке 

свести. 
Вршњачка едукација,ако буде 

могућности повезаност и сарадња 

са другим основним и средњим 

школама,као и присуство на 

радионицама у културним и 

истраживачким установама у 

општини и ван ње. 

-Праћење ученика при решавању 

задатака по нивоима знања. 
У настави оријентисаној на 

достизању исхода прате се и 

вреднују процес и 

наставе,учења,постигнућа ученика 

и сопствени рад.Наставник 

континуирано прати напредак 

ученика,који се огледа у начину 

како ученици партиципирају,како 

прикупљају податке,аргументујуи 

документују.наставник усклађује 

исходе и критеријуме оцењивања. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Јединство грађе 

и функције као 

основа живота 

Зна основну грађу 

ћелије,наброји ћелијске 

органеле. 

Зна шта је хомеостаза.Зна шта 

су ензими,матичне ћелије.Зна 

да наброји животињска ткива. 

Зна да наброји биљна ткива. 

Зна делове нервног система. 

Зна да наброји чула. 

Зна шта је ендокрини систем и 

да наброји жлезде.Зна неке од 

поремећаја ендокриног,чулног 

и нервног система. 

Зна шта је ћелијски 

метаболизам. 

Зна улогу и значај појединих 

челијских органела у ћелијском 

метаболизму.Зна детаљније о 

матичним ћелијама. 

Повеже утицаје из спољашње 

средине и физиолошке процесе. 

Зна да објасни грађу органа 

нервног,ендокриног и чулног 

система. 

Зна шта су ензими и њихове 

улоге. 

Зна шта је регулаторна улога 

хормона биљака и животиња.Зна 

шта је хомеостаза. 

Идентификује регулаторне 

механизме хомеостазе. 

Зна и разуме улогу и значај свих 

ћелијских органела у ћелијском 

метаболизму. 

Разуме да су матичне ћелије 

програмиране за различите 

функције. 

Поред тога што разуме и зна да 

објасни грађу нервног,чулног и 

ендокриног система,зна и да 

објасни њихову везу и механизме 

како настају поремећаји истих. 

Разуме механизам деловања 

ензима. 

Разуме регулаторне механизме 

нарушавања хомеостазе. 

Разуме грађу,улогу и значај свих 

ћелијских органела у ћелијском 

метаболизму. 

Разуме да су матичне ћелије 

програмиране за различите функције. 

Заинтересован је и радо учествује у 

истраживачком раду. 

Поред тога што разуме и зна да објасни 

грађу нервног,чулног и ендокриног 

система,зна и да објасни њихову везу и 

механизме како настају поремећаји 

истих. 

Истражује додатну литературу о 

томе,пише семинарске радове,користи 

интезивније икта технологију. 

Разуме механизам деловања ензима. 

Детаљније истражује у њима. 

Предњачи у тимском раду,развија 

сарадничке односе. 

Разуме регулаторне механизме 

нарушавања хомеостазе. 
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Човек и здравље Зна зашто се ради анализа крви 

и урина. 

Зна шта значи бити одговоран. 

Зна шта су адолесценција и 

полно сазревање. 

Зна шта су контрацепција,зна 

за заштиту и зна да наброји 

полне болести. 

Зна за полни и родни 

идентитет. 

Зна шта значи бити одговоран 

за сопствено здравље. 

Зна зашто се ради анализа крви и 

урина. 

Зна шта значи бити одговоран. 

Зна шта су адолесценција и 

полно сазревање. 

Зна шта су контрацепција,зна за 

заштиту и зна да наброји полне 

болести. 

Зна за полни и родни идентитет. 

Зна шта значи бити одговоран за 

сопствено здравље. 

Разуме одговоран однос према 

здрављу,зашто су важне редовне 

анализе крви и урина. 

Углавном има развијену свест о 

очувању физичког и психичког 

здравља. 

Самостално решава задатке 

провери шта знаш и учествује у 

раду. 

Истиче разлике у полном 

сазревању дечака и 

девојчица,разуме значај сексуалне 

жеље и контрацепције. 

Понаша се одговорно.Зна да узрази 

критички став према медијским 

садржајима,који се баве здравим 

стиловима живота.Разуме и повезује 

промене у пубертету и адолесценцији 

са деловањем хормона. 

Зна да протумачи анализе крви и урина. 

Бави се истраживачким радом и 

вршњачки је едукатор. 

Носилац је и организатое едукативних 

паноа. 

Често користи икт у истраживању. 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

Зна шта је календар живота. 

Зна да исприча сумирај 

научено. 

Зна за излазак из воде на 

копно. 

Уз помоћ ради провери шта 

знаш и повежи научено. 

Разуме календар живота,као и 

разлоге изласка из воде на 

копно.Препознаје фосиле и 

остале доказе еволуције. 

Зна да наброји неке  ишчезле 

врсте. 

Уме да доведе у везу промене 

животних услова са еволуцијом 

живота на планети. 

Уме да истражи,реконструише 

давно нестале екосистеме.Уме да 

повеже промене које се дешавају у 

организму са активностима 

гена.Уме да повеже промене 

наследног материјала и настанак 

нових врста са природном 

селекцијом. 

Разуме  везу промене животних услова 

са еволуцијом живота на планети. 

Уме да истражи,реконструише давно 

нестале екосистеме.Повезујепромене 

које се дешавају у организму са 

активностима гена.Уме да повеже 

промене наследног материјала и 

настанак нових врста са природном 

селекцијом. 

Бави се истраживачким 

радом,вршњачки је едукатор 

Наслеђивање и 

еволуција 

Зна за промене,које се одвијају 

током животног циклуса.Зна 

како настају врсте.Зна ко је 

био Дарвин. 

Зна за еволуцију човека 

инешто о њој. 

 

Разуме промене током животног 

циклуса. 

Делимично разуме теорију 

еволуције. 

Зна о Дарвиновом раду. 

Разуме еволуцију човека и да се 

људи само на основу спољашњег 

изгледа деле у типове. 

Уме да објасни промене током 

животног циклуса.Уме да 

установи узрочно-последичну везу 

између губитка врста и негативних 

последица у преносу супстанце. 

Детаљније се бави Дарвиновим 

радом,истражује.Зна да кроз 

примере објасни природну 

селекцију. 

Уз коришћење икт технологије 

шири знања о еволуцији човека. 

Истиче разлике у ембриналном развоју 

између биљака и животиња.Разуме и 

истиче значај гена за синтезу протеина. 

Истиче значај Дарвиновог рада као 

утемељивача теорије еволуције. 

Анализара примере за природну 

селекцију. 

Ради занимљиве домаће 

задатке.Интересује се детаљно за 

еволуцију човека 

Живот у 

екосистему 

Зна шта су:екосистем,ланци 

исхране,трофичка 

пирамида.Зна да супстанца 

кружи,а енергија протиче.Зна 

да наведе неке позитивне 

односе у биоценози.Зна за везу 

ограничених ресурса и 

Разуме  шта су:екосистем,ланци 

исхране,трофичка 

пирамида.Разуме да супстанца 

кружи,а енергија протиче.Разуме 

и зна да наведе више позитивних 

односа у биоценози.Разуме везу 

ограничених ресурса и одрживог 

Уме да установи узрочно-

последичну везу између губитка 

врста у екосистему и негативних 

последица у преносу супстанце и 

енергије у мрежама исхране. 

Уме да критички процени 

последице људских делатности у 

Уме да установи узрочно-последичну 

везу између губитка врста у екосистему 

и негативних последица у преносу 

супстанце и енергије у мрежама 

исхране. 

Уме да критички процени последице 

људских делатности у односу на 
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одрживог развоја.Зна зашто 

нестају врсте. 

Зна за типичне врсте 

екосистема у Србији и да 

наброји неке ретке и угрожене 

врсте.Зна за инвазивне врсте и 

глобалне еколошке промене. 

развоја.Зна за механизам 

нестанка врста. 

Зна за типичне врсте екосистема 

у Србији и да наброји већину 

реткких и угрожених врста.Зна за 

инвазивне врсте и разуме 

глобалне еколошке промене. 

односу на расположиве ресурсе на 

Земљи. 

Зна већину угрожених и ишчезлих 

врста.Зна да опише глобалне 

климатке промене. 

расположиве ресурсе на Земљи.Зна 

распоред карактеристичних врста,које 

насељавају Србију.Уме да истражи 

присуство инвазивних врста у својој 

околини. 

Уме да истражи разлоге губитка 

биодиверзитета на локалном 

подручју.Унапређује развијену 

еколошку свест. 

Вршњачки је едукатор.Зна и обележава 

важне еколошке датуме. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија РАЗРЕД: Осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и законима по којима се оне одигравају, 

да схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност; развијање функционалне хемијске писмености и научног погледа 

на свет; развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље развијају; развијање способности за извођење 

једноставнијих хемијских истраживања и решавање теоријских и експерименталних проблема; оспособљавање ученика за тражење и 

коришћење информација у различитим изворима; развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег 

и рационалног коришћења и одлагања супстанци у свакодневном животу; развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 

подстицање радозналости, креативности и развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ МЕТАЛА 

Врсте супстанци. Структура 

супстанце. Хемијска веза. 

Валенца 

Иницијални тест. 

Неорганска једињења: 

оксиди, киселине, 

хидроксиди и соли 

Састављање једначина 

хемијских реакција 

Повезаност масе супстанце 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

– изведе експеримент према 

датом упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

– наведе заступљеност метала 

На почетку теме ученици разматрају 

заступљеност метала у неживој и живој 

природи што доприноси њиховом 

сагледавању релевантности теме за 

разумевање природе и шта чини њен састав, 

зашто је добијање метала из руда значајно за 

друштво и да је при томе важно предузимање 

мера за заштиту животне средине. Потребно 

је подстицати ученике да повезују облике 

налажења метала у природи (у елементарном 

облику и у једињењима) са структуром атома, 

односно реактивношћу метала, као и с 

У настави оријентисаној на 

достизање исхода вреднује 

се процес и продукти 

учења. Приликом сваког 

вредновања постигнућа 

потребно је ученику дати 

повратну информацију која 

помаже да разуме грешке и 

побољша учење и резултат. 

Свака активност је прилика 

за процену напредовања и 

давања повратне информа- 
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са количином супстанце и 

моларном масом 

Заступљеност метала у 

природи. Општа физичка и 

хемијска својства метала 

Алкални и земноалкални 

метали 

Алкални и земноалкални 

метали – комбиновани 

задаци 

Гвожђе, бакар, алуминијум 

Метали – комбиновани 

задаци 

Олово и цинк 

Корозија метала и легуре 

Оксиди метала и 

хидроксиди својства и 

примена 

Метали – комбиновани 

задаци 

Метали, оксиди и 

хидроксиди 

и неметала, неорганских и 

органских једињења у живој и 

неживој природи; 

– испита и опише физичка 

својства метала и неметала, и 

повеже их с њиховом 

практичном применом; 

– испита и опише хемијска 

својства метала и неметала, и 

објасни их на основу 

структуре атома и положаја 

елемената у Периодном 

систему; 

– напише формуле и именује 

оксиде, киселине, базе и соли; 

положајем метала у Периодном систему 

елемената. Ученици би требало да сазнају о 

важности катјона појединих метала за живе 

организме и повежу та знања са садржајем 

биологије. Физичка својства метала се уче у 

прегледу. Хемијска својства типичних метала 

уче се на примерима натријума и калијума 

(ученици би требало да то повежу с 

претходним разматрањима: од алкалних 

метала два најзасту- пљенија метала у 

Земљиној кори, чији су јони Na+ и K+ 

најважнији за људски организам), и 

магнезијума и калцијума као представницију 

магнезијума и гвожђа са разблаженом 

хлороводоничном кисе- лином, што би, 

уједно, требало да укаже ученицима да је 

једно од својстава киселина реакција са 

металима (не свим) и да представља везу како 

с градивом седмог разреда, тако и са следећом 

темом. На основу огледа ученици би требало 

да уоче да заједничка својства метала нису 

подједнако изражена код свих метала. 

ције (формативно 

проверавање), а ученике 

треба оспособљавати да 

процењују сопствени 

напредак у остваривању 

исхода предмета. Тако, на 

пример, питања у вези с 

демонстрацијом огледа, 

ученичка запажања, 

објашњења и закључци, 

могу бити један од начина 

формативног проверавања. 

Анализа ученичких 

одговора пружа увид у то 

како они примају 

информације из огледа и 

издвајају битне, 

анализирају ситуације, 

повезују хемијске појмове 

и појмове фор- миране у 

настави других предмета у 

формулисању објашњења и 

извођењу закључака о 

својствима и променама 

супстанци. Таква пракса 

праћења напредовања 

ученика поставља их у 

позицију да повезују и 

примењују научне појмове 

у контекстима 

обухваћеним 

демонстрираним огледима, 

доприноси развоју 

концептуалног разумевања 

и критичког мишљења, и 

припрема ученике да на тај 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

Неметали у живој и неживој 

природи. Општа физичка и 

хемијска својства неметала 

Халогени елементи 

Неметали – комбиновани 

задаци 

Сумпор 

Сумпор 

Азот и фосфор 

Угљеник 

Неметали – комбиновани 

задаци 

– испита, опише и објасни 

својства оксида, неорганских 

киселина, база и соли, 

препозна на основу формуле 

или назива представнике ових 

једињења у свакодневном 

животу и повеже њихова 

својства са практичном 

применом; 

– напише и тумачи једначине 

хемијских реакција метала и 

неметала; 

На почетку учења друге теме важно је да ученици, кроз разматрање 

заступљености неметала у неживој и живој природи, са-гледају 
релевантност теме за разумевање природе и шта чини њен састав, 

али и као ресурса који користи друштво. Ученицима се може рећи да 

неметали улазе у састав биолошки важних једињења о којима ће 
учити у другом делу године. И у оквиру ове теме је ва- жно да 

ученици повезују структуру атома неметала са реактивношћу 

елемената и облицима налажења у природи (у елементарном облику 
и у једињењима). Ученици могу да сазнају о различитим 

алотропским модификацијама сумпора, фосфора и угљеника, као и 

да се подсете градива седмог разреда о алотропским модифика- 
цијама кисеоника. 

Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе омогућавају 

ученицима да уоче физичка својства неметала: агрегатно стање, 
растворљивост у води и неполарним растварачима 

Приликом разматрања агрегатног стања неметала на собној 

температури, ученици се могу подсетити о заступљености азота и 
кисеоника у ваздуху. Очекује се да ученици разликују оксиде 

неметала који не реагују са водом (СО, N O и NO) од оних који са 

водом граде киселине. Киселост неорганских киселина ученици 
доказују помоћу индикатора, то својство повезују са ди- социјацијом 
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Оксиди неметала и 

киселине – својства и 

примена 

Неметали – комбиновани 

задаци 

Неметали, оксиди неметала, 

киселине 

киселина и Н+ јоном због којег средина има кисела својства. 

Ученици могу упоредо доказивати киселост њима познатих киселина 
из свакодневног живота (сирћетна киселина, ли- мунска киселина). 

Ученике треба стално подстицати да пишу формуле оксида, да уоче 

да је кисеоник неопходан реактант за реакције оксидације метала, 
као што су сагоревање и рђање, и да упоређују тежњу ра- зличитих 

метала да подлежу том типу реакције.  

Посматрањем демонстрација  огледа  ученици  могу  сазнати о 
начину добијања и својствима сумпор(IV)-оксида, о његовом утицају 

на ниже организме и пигменте, о начину добијања и свој- ствима 

угљеник(IV)-оксида, о његовој густини у односу на ваздух и својству 
да не подржава горење. Посматрањем демонстрације огледа важно је 

да сазнају како се правилно разблажује концентро- вана сумпорна 

киселина. Испитивање електропроводљивости раствора киселина и 
амонијака пружа прилику за утврђивање знања због којих јона 

раствори неких супстанци имају кисела, односно базна својства. 

на- чин разматрају својства 

и промене супстанци с 

којима су у контакту у 

свакодневном животу. 

Праћење напредовања 

ученика требало би да 

обухвати све нивое 

презентовања хемијских 

садржаја: макроскопски, 

честич- ни и симболички 

ниво. Питањима би требало 

подстицати ученике да 

предвиде шта ће се десити, 

да оправдају избор, објасне 

зашто се нешто десило и 

како се десило, повежу 

различите области са- 

држаја, препознају питања 

постављена на нови начин, 

извуку корисне податке, 

али и да процењују шта 

нису разумели. Ученике би 

требало охрабривати да 

презентују, објашњавају и 

бране стратегије које 

користе у решавању 

проблема. Тиме се они 

подстичу да реструктуирају 

и организују садржај на 

нов начин, издвајају 

релевантан део садржаја за 

решавање проблема, цртају 

дијаграме, анализирају везе 

између компоненти, 

објашњавају како су 

СОЛИ, ДОБИЈАЊЕ, 

СВОЈСТВА И ПРИМЕНА 

Соли – писање формула и 

давање назива 

Добијање соли 

Соли – комбиновани задаци 

Електролитичка 

дисоцијација соли. Физичка 

и хемијска својства и 

примена соли 

Соли-комбиновани задаци 

Соли 

– напише формуле и именује 

оксиде, киселине, базе и соли; 

– испита, опише и објасни 

својства оксида, неорганских 

киселина, база и соли, 

препозна на основу формуле 

или назива представнике ових 

једињења у свакодневном 

животу и повеже њихова 

својства са практичном 

применом; 

– напише и тумачи једначине 

хемијских реакција метала и 

неметала; 

 

Учење о начинима добијања соли, физичким и хемијским својствима 
соли требало би да обухвати примену до тада стечених знања (о 

киселинама и базама, њиховим формулама и називима) приликом 

писања формула и назива неутралних соли, као и хемијских 
једначина реакција за добијање неутралних соли. Добијање киселих 

соли приказати на примеру добијања натријум-хидрогенкарбоната. 

Ученици могу посматрати демонстрацију реакције неутрализације, 
написати формуле реактаната и једног производа (вода), а онда 

разматрати како се саставља формула другог прои- звода, тј. 

формула соли. И у оквиру ове теме ученици би требало да пишу 
једначине дисоцијације у води растворних соли и да ра  

зликују катјоне од анјона. Ученици могу посматрати демонстрацију 

огледа у којем се добијају хидроксиди оних метала чији окси- ди не 
реагују са водом, као и демонстрацију својства киселина да реагују 

са солима угљене киселине уз издвајање угљеник(IV)-оксида и воде. 

И у оквиру учења ове теме ученици би требало да сазнају о 
практичној примени различитих соли, о својствима, добијању и 

практичној примени кухињске соли (на пример, за припремање 

физиолошког раствора, као конзерванс). Корелација са наставом 
географије може се остварити кроз разматрање како својства кал- 

цијум-карбоната и калцијум-хидрогенкарбоната утичу на облик 

кречњачког рељефа. Важно је да ученици повезују стечено знање о 
солима са саставом воде за пиће и саставом минералних вода. 

На крају обраде теме, кроз различите примере (обухватајући и оне 

обрађене у првој и другој теми), важно је да ученици уоче међусобну 
повезаност класа неорганских једињења и тако систе- матизују знања 

о својствима оксида, киселина, хидроксида и соли. 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

Својства атома угљеника и 

органских једињења. 

Функционалне групе и 

класе органских једињења 

– разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура; 

– препозна физичке и 

хемијске промене неорганских 

Ова тема уводи ученике у нову област хемије. 

У оквиру теме ученици, на основу 

посматрања демонстрационих огледа, упоре- 

ђују састав и својства органских једињења, 

познатих из свакоднев- ног живота, и 

претходно учених неорганских једињења. 

Они са- знају о великом броју органских 



 

820 | с т р а н а  

 

Општа својства органских 

једињења – комбиновани 

задаци 

и органских супстанци у 

окружењу, и представи 

хемијске промене хемијским 

једначинама; 

 – напише формуле и именује 

представнике класа органских 

једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

 – разликује органске 

супстанце са аспекта чиста 

супстанца и смеша, величина 

молекула, структура, порекло 

и то повезује са њиховом 

улогом и применом; 

једињења и ту чињеницу повезују са 

својствима атома угљеника и начинима 

међусобног повезивања. Препознају потребу 

за класификацијом органских једињења и да 

се она може извести на основу функционалне 

групе у молекулима. 

решили проблем или 

трагају за различитим 

начинима решавања 

проблема. Улога 

наставника је да води 

питањима или сугестијама 

резоновање ученика, као и 

да пружа повратне 

информације. На основу 

резултата праћења и 

вредновања, заједно са 

ученицима треба плани- 

рати процес учења. 

Оцењивање (сумативно 

проверавање) је саставни 

део процеса наставе и 

учења којим се обезбеђује 

стално праћење оствари- 

вања циља, исхода и 

стандарда постигнућа. 

Ученик се оцењује на 

основу усмене провере 

постигнућа, писмене 

провере и практичног рада. 

Важно је да активности 

ученика у процесу наставе 

и учења, формативног и 

сумативног проверавања 

буду усаглашене према 

очекиваним исходима, и да 

се приликом оцењивања од 

ученика не очекује 

испуњавање захтева за које 

нису имали прилику да 

током наставе развију 

потребна знања и вештине. 

УГЉОВОДОНИЦИ 

Нафта и земни гас. Подела 

угљоводоника 

Засићени угљоводоници – 

номенклатура 

Угљоводоници – 

номенклатура алкана 

Незасићени угљоводоници, 

алкени и алкини – 

номенклатура 

Угљоводоници – 

номенклатура алкена и 

алкина 

Физичка својства 

угљоводоника. Изомерија 

угљоводоника. 

Угљоводоници – 

комбиновани задаци 

Хемијска својства 

угљоводоника 

Угљоводоници – 

комбиновани задаци 

-напише формуле и именује 

представнике класа органских 

једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

– разликује органске 

супстанце са аспекта чиста 

супстанца и смеша, величина 

молекула, структура, порекло 

и то повезује са њиховом 

улогом и применом; 

– испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

представника класа органских 

једињења и повеже својства 

једињења са њиховом 

практичном применом; 

– објасни и хемијским 

једначинама представи 

хемијске промене 

карактеристичне за поједине 

класе органских једињења; 

На почетку теме ученици се могу информисати да су угљово- доници 

састојци нафте и земног гаса, и према томе, извори енер- гије, чиме 
се истиче практични значај ових једињења. Састављање и 

посматрање модела молекула угљоводоника може помоћи уче- 

ницима да пишу молекулске, структурне и рационалне структурне 
формуле угљоводоника, и то једноставних примера, укључујући и 

именовање изомера према IUPAC номенклатури. Појам изомера 

ученици би требало да повежу са садржајем претходне теме о мо- 
гућим различитим начинима међусобног повезивања атома угље- 

ника. 

Ученици уче о физичким својствима засићених и незаси- ћених 
угљоводоника у прегледу. Разлике у реактивности алкана, алкена, 

алкина и ароматичних угљоводоника требало би да пове- жу са 

разликама у структури молекула ових једињења. Упоређи- вање 
хемијских реакција засићених и незасићених угљоводоника требало 

би да обухвати њихове сличности (сагоревање) и разлике 

(супституција, адиција). Ученици би требало да повежу хемијска 
својства угљоводоника са практичном применом ових једињења: 

– сагоревање  

– употреба угљоводоника као извора енергије (земни и рафинеријски 
гас, бензин, дизел гориво, мазут); 

–реакције супституције и адиције  

– од угљоводоника се могу добити једињења различите практичне 
намене која, поред атома угљеника и водоника, садрже и атоме 

других елемената (на при- мер, производња пластичних маса, 

тефлона, фреона, боја, инсек- тицида итд.).  
Ученици треба да познају широку примену угљоводоника, али и 

мере опреза у њиховом коришћењу, тј. последице које имају на 

животну средину и здравље људи. 
Од ученика се очекује да пишу једноставније једначине хе- мијских 

реакција сагоревања угљоводоника, као и реакција ади- ције 

водоника, воде и брома на етен, пропен, етин и пропин, и 
супституције атома водоника у молекулу метана. Такође, могу да 
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Угљоводоници – провера 

знања 

препознају и описују хемијске реакције адиције и супституције на 

основу написаних хемијских једначина ових реакција. 
 

Ученици могу учити да се у реакцији полимеризације од ре- актаната 

одређених својстава (на пример, гасовито агрегатно ста- ње), 
добијају супстанце са новим својствима (чврсто агрегатно стање). И 

у овом случају је важно да сазнају о практичној примени различитих 

полимера. 
О ароматичним угљоводоницима, њиховој реактивности и 

токсичности, ученици уче на информативном нивоу. Учећи о де- 

риватима нафте, важно је да они уоче да су производи фракционе 
дестилације (кондензације) и даље смеше угљоводоника. 

Кроз демонстрационе огледе ученици треба да уоче разлику између 

засићених и незасићених угљоводоника, њихову примену као горива, 
и да су нафта и земни гас главни извори угљоводоника у природи. 

Састављање модела молекула угљоводоника, ученицима може 

помоћи у савладавању писања формула и именовања угљоводоника. 
Препорука је да они састављају моделе молекула са највише шест 

атома угљеника. 

Наставник континуирано 

прати и вреднује, осим 

постигнућа ученика, и 

процес наставе и учења, 

као и себе и сопстевени 

рад. Преиспитивање 

наставе према резултатима 

које постижу ученици је 

важна активност 

наставника и подразумева 

промену у методама 

наставе и учења, 

активностима и задацима 

ученика, изворима за 

учење, наставним 

средствима, тако да се 

ученицима обезбеди на 

предовање ка бољим 

постигнућима. 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номенклатура 

Алкохоли – добијање и 

примена 

Алкохоли – комбиновани 

задаци 

Алкохоли – физичка и 

хемијска својства 

Алкохоли – комбиновани 

задаци 

Карбоксилне киселине – 

номенклатура, добијање, 

примена 

Карбоксилне киселине – 

хемијска својства 

Карбоксилне киселине – 

комбиновани задаци 

Естри 

Органска једињења са 

кисеоником – комбиновани 

задаци 

Органска једињења са 

- испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

представника класа органских 

једињења и повеже својства 

једињења са њиховом 

практичном применом; 

– објасни и хемијским 

једначинама представи 

хемијске промене 

карактеристичне за поједине 

класе органских једињења 

Ученици уочавају да су својства органских једињења 

са ис- тим бројем атома угљеника у молекулу 

различита у зависности од присутне функционалне 

групе. Они уче именовање органских једињења према 

функционалној групи и повезују одређену функ- 

ционалну групу у молекулу са својствима једињења. Уз 

називе једињења према IUPAC номенклатури, ученици 

уче и тривијалне називе представника органских 

једињења са кисеоником. 

Демонстрација добијања етанола алкохолним врењем и 

ње- гово одвајање дестилацијом, захтева време за 

извођење огледа, о чему се мора водити рачуна 

приликом планирања часа. Ученици уче да су 

карбонилна једињења производи оксидације 

одговарају- ћих алкохола, и о практичном значају 

метанала (формалдехида) и пропанона (ацетона). 

Важно је да се ученици информишу о штет- ном 

физиолошком деловању алкохола и о проблему 

алкохолизма. У корелацији са наставом биологије, 

ученици могу самостално, из различитих извора, да 

прикупљају информације о утицају алкохо- ла на 

организам. 

Током обраде наставних садржаја о карбоксилним 

кисели- нама, ученици уочавају сличности и разлике у 

својствима неор- ганских и органских киселина. Поред 

примене у свакодневном животу, потребно је да 

сазнају о важности органских једињења са кисеоником 

као индустријских сировина. 
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кисеоником – провера 

знања 

БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

Биолошки важна органска 

једињења. Масти и уља 

Масти и уља 

Угљени хидрати општа 

својства и подела. 

Моносахариди 

Угљени хидрати – 

дисахариди и полисахариди 

Угљени хидрати 

Аминокиселине и протеини 

Витамини 

Биолошки важна органска 

једињења – комбиновани 

задаци 

– опише физичка својства: 

агрегатно стање и 

растворљивост масти и уља, 

угљених хидрата, протеина и 

растворљивост витамина; 

– опише основу структуре 

молекула који чине масти и 

уља, угљене хидрате и 

протеине; 

– објасни сапонификацију 

триацилглицерола и 

хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, наведе 

производе хидролизе 

дисахарида и полисахарида и 

опише услове под којима 

долази до денатурације 

протеина; 

– наведе заступљеност у 

природи и улогe масти и уља, 

угљених хидрата, протеина и 

витамина у живим 

организмима и доведе их у 

везу са здрављем и правилном 

исхраном људи; 

– изведе стехиометријска 

израчунавања и израчуна 

масену процентну 

заступљеност супстанци; 

У оквиру теме ученици сазнају о саставу, структури, својствима и 

значају масти и уља, угљених хидрата, протеина и витамина. Од 

ученика се не очекује да пишу структурне формуле 
триацилглицерола, већ да описују и објашњавају својства ових је- 

дињења, и њихових смеша, да наводе биолошки и технички значај 

масти и уља, и примену ових једињења као сировина или полупро- 
извода у даљој хемијској преради (на пример, добијање маргарина из 

уља и производња сапуна). Ученици могу да припреме есеј о 
енергетској улози масти и уља у живим бићима, значају правилне 

исхране, и значају незасићених масних киселина у исхрани. На 

основу хемијске једначине процеса фотосинтезе, ученици могу да 
уоче да од једноставних неорганских молекула, угљеник(IV)-ок- сида 

и воде, под одређеним условима, настају сложени молекули 

органског једињења (глукозе). Они би требало да грађење полиса- 
харида сагледају као начин да се енергија складишти, да опишу 

скроб и целулозу као природне полимере, изграђене различитим 

повезивањем истих моносахаридних јединица и да познају градивну 
и заштитну улогу целулозе у биљкама. На примерима скроба и 

целулозе ученици могу да уоче како разлика у структури доводи до 

разлике у својствима. Важно је да они познају заступљеност угљених 
хидрата у природи и њихову примену у свакодневном животу: 

сахарозе у прехрамбеној индустрији, скроба у прехрамбе- ној и 

фармацеутској индустрији, памука и целулозе у текстилној 
индустрији. На примеру сахарозе и инвертног шећера ученици могу 

обновити разлику између једињења и смеша, а на примеру 

кристализације меда, кристализацију презасићеног раствора. 
Ученици уче о аминокиселинама као једињењима која у свом 

молекулу садрже две функционалне групе: карбоксилну и амино 

групу, и о настајању пептидне везе, као функционалне групе по- 
липептида и протеина, у реакцији амино групе једне аминокиселине 

са карбоксилном групом друге амино-киселине. Важно је да познају 

значење појмова: аминокиселина, α-амино-киселина, протеинска 
амино-киселина и есенцијалне амино-киселине, као и да познају 

биолошки значај протеина, њихову градивну и каталитичку функцију 

у организму. На основу огледа ученици би требало да уоче да под 
дејством топлоте и киселина долази до денатурације протеина. У 

оквиру теме треба да науче да се исхраном уноси шест главних врста 

супстанци неопходних људском организму (протеини, угљени 
хидрати, масти и уља, витамини, минерали и вода), о важности 

правилне исхране, као и о поремећајима исхране. 

 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Загађивачи, загађујуће 

супстанце и последице 

- рукује супстанцама и 

комерцијалним производима у 

складу с ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на 

амбалажи, придржава се 

У оквиру теме ученици сазнају да развој производа и 

процеса хемијске индустрије, поред доприноса 

побољшању квалитета живота, може имати и штетно 

дејство на животну средину и здравље животиња и 

људи. Требало би да на основу својстава супстанци 

размaтрају њихов утицај на околину и жива бића, 
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загађивања 

Рециклажа и Зелена хемија 

правила о начину чувања 

производа и одлагању отпада; 

– наведе загађујуће супстанце 

ваздуха, воде и земљишта и 

опише њихов утицај на 

животну средину; 

– критички процени 

последице људских 

активности које доводе до 

загађивања воде, земљишта и 

ваздуха; 

– објасни значај планирања и 

решавања проблема заштите 

животне средине. 

идентификују главне неорганске и органске загађујуће 

супстанце ваздуха, воде и земљишта и начине како оне 

доспевају у животну средину. Ва-жно је да ученици 

сагледају значај руковања супстанцама и 

комерцијалним производима у складу са ознакама на 

амбалажи, као и правила о начину чувања производа и 

одлагања отпада. Такође би требало да ученици 

сагледају проблем нагомилавања отпада и зна- чај 

рециклаже. У оквиру ове теме ученици сазнају о 

принципима зелене хемије као одрживе хемије, чији је 

циљ прилагођавање хе- мијских производа и процеса 

очувању животне средине и здравља људи. Требало би 

да ученици дискутују начине за превенцију загађења 

животне средине, смањење количине отпада и 

коришћење обновљивих извора сировина и енергије. 

Ова тема се може реализовати кроз активности у 

оквиру различитих мини пројеката, које ће ученици 

радити у току школске године, и презентовати након 

реализације сваког пројекта. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (Хемија 8. разред) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ МЕТАЛА 

 

Препознаје везу између метала 

и њихове практичне примен, 

уме да препозна метале (Na, 

Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) 

на основу њихових физичких и 

хемијских својстава 

Да на основу формуле именује 

основне класе неорганских 

једињења примере оксида, база 

у свакодневном животу, 

њихова физичка својства 

-уме да објасни основна 

физичка и хемијска својства 

метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са 

кисеоником), уз помоћ 

-уме да објасни основна 

физичка и хемијска својства 

оксида, база, изводи формуле и 

називе  

- показује основна физичка и 

хемијска својства метала 

(агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са 

кисеоником), уз објашњење 

 

Пише реакције добијања класа 

неорганских једињења, изводи 

анхидриде база  

- објашњава да су  физичка и 

хемијска својства метала 

одређена структуром њихових 

атома/молекула, ради рачунске 

задатке 

- објашњава хемијска својства 

оксида 

-разуме да општа својства база 

зависе од њихове структуре 

(реакције са киселинама и са 

киселим оксидима ) 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 
 

 

- препознаје везу између 

својстава неметала и њихове 

практичне примене 

- уме да на основу формуле 

именује основне класе 

неорганских једињења 

примере оксида, киселина 

- наводи основна физичка и 

хемијска својства неметала 

(агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са 

кисеоником), уз помоћ 

-наводи основна физичка и 

- наводи основна физичка и 

хемијска својства неметала 

(агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са 

кисеоником), уз објашњење 

- пише реакције добијања 

-објашњава да су физичка и 

хемијска својства неметала 

одређена структуром њихових 

атома/молекула, ради рачунске 

задатке  

– објашњава хемијска својства 

оксида (реакције са водом, 
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- наводи практичну примену, 

основна физичка  својства 

оксида и киселина 

хемијска својства оксида, 

киселина 

- уме да напише формуле и 

називе киселина 

класа неорганских једињења, 

изводи анхидриде киселина 

киселинама, хидроксидима),  

- уме да покаже да општа 

својства киселина зависе од 

њихове структуре (реакција са 

хидроксидима, 

металима, карбонатима, 

бикарбонатима и базним 

оксидима) 

СОЛИ – ДОБИЈАЊЕ, 

СВОЈСТВА И ПРИМЕНА 
 

 

- уме да на основу формуле 

именује основне класе 

неорганских једињења 

примере оксида, киселина, база 

и соли у свакодневном животу 

као и практичну примену ових 

једињења, основна физичка и 

хемијска својства оксида, 

киселина, база и соли 

- наводи основна физичка и 

хемијска својства оксида, 

киселина, база и соли, зна 

формуле и називе база и 

киселина, на основу назива 

оксида, киселина, база и соли 

састави формулу ових 

супстанци 

- пише реакције добијања 

класа неорганских једињења, 

реакције неутрализације, 

изводи анхидриде база и 

киселина 

- објашњава хемијска својства 

оксида (реакције са водом, 

киселинама, хидроксидима), да 

општа својства киселина 

зависе од њихове структуре 

(реакција са хидроксидима, 

металима, карбонатима, 

бикарбонатима и базним 

оксидима), да општа својства 

база зависе од њихове 

структуре (реакције са 

киселинама и са киселим 

оксидима),  да физичка и 

хемијска својства соли зависе 

од њихове структуре 

изведе реакцију 

неутрализације 

- пише киселе и базне соли 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

- уме да објасни шта је оранска 

хемија, и основне особине 

органских једињења 

- уме да објасни појам 

органске хемије и неке 

особине органских једињења 

- објашњава особине 

органских једињења, уз знање 

о функционалним групама и 

хемијским особинама 

- прави разлику између 

неорганске и органске хемије 

УГЉОВОДОНИЦИ 
 

 

препознаје формуле, називе и 

функционалне групе 

најважнијих угљоводоника, , 

основна физичка и хемијска 

својства угљоводоника, 

- наводи практични значај 

угљоводоника  

у свакодневном животу, уз 

помоћ 

- пише једначине хемијских 

реакција сагоревања 

угљоводоника, формуле 

сложенијих представника 

-пише хемијске реакције 

супституције, адиције, 

крековања 

- пише хемијске реакције 

угљоводоника,  

- уме да објасни видове 

практичне примене 

угљоводоника 

 на основу својстава која имају 

- пише једначине хемијских 

реакција угљоводоника,  

уз примену рачунских задатака 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 
 

- препознаје формуле, називе и 

функционалне групе 

најважнијих алкохола, 

карбонилних једињења, 

- пише једначине хемијских 

реакција сагоревања алкохола, 

формуле сложенијих 

- пише хемијске реакције 

везане за органска једињења са 

кисеоником  

 -примењује номенлатуру уз 

- наводи, објашњава и пише 

хемијске реакције алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних 
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 карбоксилних киселина и 

естара 

- уме, уз помоћ, да наведе 

основна физичка и хемијска 

својства угљоводоника, 

алкохола, карбонилних 

једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара 

практични значај 

угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних 

киселина и естара у 

свакодневном животу 

представника објашњавање киселина и естара, 

видове практичне примене 

алкохола, карбонилних 

једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара на основу својстава која 

имају 

- пише једначине хемијских 

реакција алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара, уз примену рачунских 

задатака 

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

-наведи физичка својства 

(агрегатно стање и 

растворљивост) масти и уља, 

угљених 

хидрата, протеина, примере и 

заступљеност масти и уља, 

угљених хидрата и протеина у 

намирницама 

- наводи најважније улогe 

масти и уља, угљених хидрата 

и протеина у живим 

организмима 

- пише формуле и реакције 

биолошки важних органских 

једињења 

- објашњава основу структуре 

молекула који чине масти и 

уља, угљене хидрате и 

протеине, основна хемијска 

својства масти и уља ( пише 

реакције сапонификације и 

хидролизе), угљених хидрата 

и протеина 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА 

ХЕМИЈА 

- уме, уз помоћ, да наведе шта 

утиче на животну седину, шта 

је загађује, а шта је штити 

- наводи факторе који утичу на 

зивотну средину 

- уме да објасни начине 

заштите истих 

- на примерима објашњава 

загађивање и заштиту животне 

средине 

- повезује са осталим 

предметима, решава проблеме 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техника и технологија-2022/2023.  РАЗРЕД: ОСМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 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. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

1.ЖИВОТНО И  

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ (6)  

Ученик ће бити у стању да:  
- процени значај 
електротехнике, 

У области животно и радно окружење, обрађују се 
садржаји првенствено везани за електротехнику, 
рачунарство и мехатронику. Уз помоћ различитих 
медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати 
развој ових грана технике као и њихову међусобну 

Стално праћење рада и  
активности ученика од 
почетка до краја часа.  



 

826 | с т р а н а  

 

Увод у електротехнику  
рачунарство и 
мехатронику. 
Електрична 
инсталација -   

опасност и мере заштите.  
Примена електричних 
апарата и уређаја у 
домаћинству, штедња 
енергије и енергетска  

ефикасност.  
Професије (занимања) у 
области електротехнике и 
мехатронике. 

рачунарства и мехатронике 
у животном и радном 
окружењу,  
- анализира опасности од  

неправилног коришћења  
електричних апарата и 
уређаја и познаје поступке 
пружања прве помоћи,  
- образложи важност 
енергетске ефикасности 
електричних уређаја у 
домаћинству,  
- повеже професије 
(занимања) у области 
електротехнике и  

мехатронике са сопственим  

интересовањима. 

повезаност. Путем примера навести ученике да 
анализирају утицај развоја наведених области на 
савремен начин живота. Указати на доприносе 
српских научника у развоју електротехнике и 
њихово коришћење. Навести поступке деловања 
приликом струјног удара. За избор наставка 
школовања и будућег занимања потребно је навести 
ученицима значај занимања из области 
електротехнике са примерима из свог животног 
окружења.телекомуникација. Правилну употребу 
електричних апарата и уређаја у домаћинству треба 
представити ученицима што је могуће више на 
практичним примерима користећи доступна 
наставна средства и мултимедије, са посебним 
акцентом на уштеду енергије. Објаснити разреде 
енергетске ефикасности електричних уређаја на 
основу којих ученик може извршити поређење 
електричних уређаја према ефикасности. Навести 
значај примене енергетски ефикасних уређаја са 
аспекта екологије и  

економије. Посебно анализирати могуће опасности 
које се могу десити приликом коришћења 
електричних апарата и уређаја и евентуалне 
последице у случају непридржавања упутстава за 

Кратке усмене провере  
усвојених теоријских 
знања.  
Провера знања путем 
десетоминутног теста.  
Провера знања кроз 
разговор  
Провера редовности и  
уредности цртања и 
вођења белешки.  
У процесу оцењивања 
потребно је узети у обзир 
све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  

креативност и др.). 

2.САОБРАЋАЈ (6)  

Саобраћајна средства на  

електропогон - врсте и  

карактеристике.  

Хибридна возила.  
Електрични и 
електронски уређаји у 
саобраћајним  

средствима.  

Основи телекомуникација. 

Ученик ће бити у стању да:  

- упореди карактеристике  

електричних и хибридних  

саобраћајних средстава са  

конвенционалним,  
- разуме значај електричних и 
електронских уређаја у 
саобраћајним средствима,  

- користи доступне  

телекомуникационе уређаје и  

сервисе. 

Преглед карактеристика класичних 
саобраћајних средстава треба заокружити 
електронским подсистемима, као и 
конструкцијама и функцијама средстава на 
електрични погон и хибридних возила. 
Препоручује се да ученици самостално, путем 
доступних извора знања, истраже предности и 
недостатке возила на електрични и хибридни 
погон и упореде их са конвенционалним 
возилима. У ову сврху могуће је користити 
различите наставне методе (методу пројектне 
наставе, проблемску, истраживачки рад). 
Путем мултимедија приказати електрични и 
електронски систем код саобраћајних 
sредстава (путничка возила, мопеди). Елементе 
система (уређаје за производњу и акумулацију 
електричне енергије, електропокретач, уређај 
за паљење радне смеше, уређаје за 
сигнализацију) повезати са претходним 
знањем ученика о погонским машинама 
(моторима). Посебно обратити пажњу на 
намену електронских уређаја (електронско 
убризгавање, сензори за кретање) Осврнути се 
и на потребу исправности ових уређаја за 
безбедно учествовање у саобраћају. 
Преношење података на даљину чини посебан 
сегмент саобраћаја. Потребно је ученицима 
приближити телекомуникациону технологију и 
указати на убрзани развој телекомуникационих 

Стално праћење рада и  
активности ученика од 
почетка до краја часа.  

Кратке усмене провере  
усвојених теоријских 
знања. Провера знања 
путем  

десетоминутног теста.  
Провера знања кроз 
разговор. Провера 
редовности и  
уредности цртања и 
вођења белешки.  
У процесу оцењивања 
потребно је узети у обзир 
све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
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система и њихов утицај на живот. У овом 
сегменту обрадити пренос информација путем 
аудиовизуелних средстава (радио и 
телевизија), мобилне телефоније, GPS  
система, рачунарских и бежичних мрежа. 
Према могућностима и опреми, у овом делу 
искористити доступне уређаје (мобилне 
телефоне, таблете, рачунаре) и практично 
остварити међусобну комуникацију путем 
њих, користећи интернет сервисе (електронску 
пошту, видео конференције, кратке поруке) 
или мобилне апликације (Viber, WhatsApp). 

самоиницијативност,  

креативност и др.). 

3.ТЕХНИЧКА И  
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ (18)  

Основне компоненте ИКТ  

уређаја.  

Управљање процесима и  
стварима на даљину 
помоћу ИКТ.  

Основни симболи у  

електротехници.  

Рачунарски софтвери за  
симулацију рада 
електричних кола.  

Израда и управљање  

електромеханичким моделом. 

Ученик ће бити у стању да:  
- класификује 
компоненте ИКТ уређаја 
према намени,  

- процени значај управљања  
процесима и уређајима помоћу 
ИКТ, - црта електричне шеме 
правилно користећи симболе,  
- користи софтвере за 
симулацију рада 
електричних кола,  
- састави електромеханички 
модел и управља њиме помоћу 
интерфејса; 

Упознати ученике са основним  
симболима и ознакама које се користе у 
електричним шемама и оспособити их за њихово 
цртање. Приликом  
реализације ове активности користити једноставне 
шеме. Демонстрирати рад са софтвером за 
симулацију рада електричних кола примереним 
узрасту и предзнањима ученика. Креирати вежбу у 
оквиру које ученици цртају  
електричну шему и користе рачунарску симулацију 
за приказ њеног  
функционисања. Уколико материјално техничке 

могућности дозвољавају, ученици потом састављају 
електричну шему на радном столу и демонстрирају 

њен рад. Можете користити аналогне и дигиталне 

компоненте. Осмислити вежбе у којима ће ученици 
саставити и управљати електромеханичким  
моделима користећи ИКТ и интерфејс. Сложеност 
модела прилагодити  
условима и опреми са којом школа располаже. 
Комбиновати знања и вештине из програмирања која 
ученици поседују са појашњењем функција и начина 
рада појединих елемената модела. Уколико ученици 
раде са различитим моделима предвидети време за 
представљање појединачних решења у одељењу. У 
најкраћим цртама  
упознати ученике са могућностима управљања 
процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ-а 
(Internet of  Things – интернет ствари). Оспособити 
ученике да правилно читају и тумаче 
карактеристике компоненти ИКТ уређаја. 
Демонстрирати њихов изглед и рад у складу са 
условима у школи. Осмислити активности у којима  

ученици самостално или групно  
учествују са циљем истраживања карактеристика 
нпр. рачунарских компоненти потребних за 
реализацију одређеног захтева/посла (играње 
одређене игре, рад са одређеним софтвером и 
сл.). У оквиру ове  
активности предвидети коришћење интернета и 
креирање/обликовање спецификације опреме од 
стране ученика поштујући основе пословне 
комуникације и e-коресподенције. 

Стално праћење рада и  
активности ученика од 
почетка до краја часа.  

Кратке усмене провере  
усвојених теоријских 
знања. Провера знања 
путем  

десетоминутног теста.  
Провера знања кроз 
разговор. Провера 
редовности, уредности и 
тачности цртања и вођења 
белешки.  
Провера рада на рачунару 
(цртање електричних 
шема). Провера торијских 
знања, путем 
десетоминутних тестова. 
Провера тачности 
састављеног електричног 
кола и његове 
функционалности.  
У процесу оцењивања 
потребно је узети у обзир 
све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  
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креативност и др.). 

4.РЕСУРСИ И  

ПРОИЗВОДЊА (20)  
Електроенергетски 
систем. Производња, 
трансформација и пренос 
електричне енергије. 
Обновљиви извори 
електричне енергије.  
Електроинсталациони 
материјал и прибор.  
Кућне електричне 
инсталације. Састављање 
електричних кола. 
Коришћење фазног 
испитивача и мерење 
електричних величина  

мултиметром.  

Електричне машине.  
Електротехнички 
апарати и уређаји у 
домаћинству.  

Основи електронике.  

Рециклажа  
електронских компоненти. 

Ученик ће бити у стању да:  
– објасни систем 
производње, 
трансформације и 
преноса  
електричне енергије, - 
анализира значај 
коришћења обновљивих 
извора електричне 
енергије,  

- разликује елементе кућне  

електричне инсталације,  

- повеже електрично и/или  
електронско коло према 
задатој шеми,  

- користи мултиметар,  

- анализира карактеристике  
електричних машина и 
повезује их са њиховом 
употребом,  

- класификује електронске  

компоненте на основу намене; - 

аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти 

На почетку изучавања ове области упознати 
ученике, на информативном нивоу, са 
електроенергетским системом наше земље. Шта га 
чини, које супотребе за електричном енергијом, а 
који потенцијали за производњу којима 
располажемо. Производњу,  
трансформацију и пренос електричне енергије 
објаснити уз помоћ  
мултимедије. У најкраћим цртама 
објаснити хидроелектране,  
термоелектране и нуклеарне електране, значај 
трансформисања електричне енергије у 
трансформаторским  
станицама, као и пренос електричне енергије 
далеководима и  
нисконапонском електричном мрежом, од 
произвођача до потрошача. Садржаје у овој области, 
који су директно везани за живот и дело нашег 
научника Николе  
Тесле, увек посебно истаћи и нагласити. Када је у 
питању производња  
електричне енергије, део садржаја посветити 
обновљивим изворима електричне енергије. Ту 
се пре свега мисли на: соларне електране,  
ветроелектране (аероелектране), геотермалне 
електране, електране на биомасу, мини 
хидроелектране и постројења за сагоревање 
комуналног отпада. Ове садржаје реализовати уз 
помоћ одговарајуће мултимедије. Са ученицима 
анализирати значај и предности производње и 
коришћења обновљивих извора електричне енергија 
са аспекта заштите животне средине. Уз помоћ 
узорака електроинсталационог материјала, као 
очигледног наставног средства, или цртежа и 
мултимедије, објаснити ученицима својства и  
примену елетроинсталационогматеријала 
(проводници, изолатори, инсталационе цеви и 
кутије, сијалична грла и сијалице, прекидачи, 
утичнице, утикачи, осигурачи, електрично  
бројило, уклопни сат). Уз помоћ 
одговарајућих шема и узорака  
склопљених струјних кола, објаснити ученицима, 
основна струјна кола кућне електричне инсталације 
(струјно коло прикључнице са уземљењем, 
сијалице са једнополним, серијским и  
наизменичним прекидачем). Тражити од ученика да 
у свесци нацртају шеме поменутих струјних кола. 
Објаснити ученицима упрошћену шему и главне 
карактеристике трофазне електричне инсталације. 
При објашњавању  
користити електричну шему трофазне струје 
приказану на основи једног мањег стана. 
Упознавање  
електроинсталационог материјала и прибора 

Стално праћење рада и  
активности ученика од 
почетка до краја часа.  
Кратке усмене провере 
усвојених теоријских 
знања. Провера знања 
кроз разговор. Провера 
знања путем  

десетоминутног теста.  
Провера тачности 
састављеног електричног 
кола и његове 
функционалности.  
Вредновање рада и процена 
теоријског знања за израду 
практичног рада, путем 
кратких питања и 
разговора.  
У процесу оцењивања 
потребно је узети у обзир 
све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  

креативност и др.).  
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најефикасније се може  
остварити применом у различитим 
конструкцијама струјних кола. На основу 
стечених теоријских знања ученици, уз 
помоћ наставника,  
практично састављају струјна кола кућне 
електричне инсталације (струјно коло сијалице са 
једнополним,  

серијским и наизменичним  
прекидачем...). Спајање елемената струјних кола 
вршити уз помоћ пинова на монтажним испитним 
плочама или лемљењем. Уколико се определите за 
лемљење, ученицима демонстрирати правилну и 
безбедну употребу  
електричне лемилице. Водити рачуна дасе 
симулација струјних кола ради само са напонима до 
24 V. Искористити практичан рад ученика за 
демонстрацију рада универзалним мерним  
инструментом (мултиметром). При 
практичном раду ученици треба да користе 
мултиметар за мерење  

електричних величина.  
Уколико сте оперативним планирањем 
предвидели, у овом делу области можете са 
ученицима урадити  
симулацију струјних кола уз помоћ 
бесплатних рачунарских програма намењених 
за ту сврху. У најкраћим цртама упознати 
ученике са  
електричним машинама једносмерне и наизменичне 
струје, врстама и главним деловима. Излагање 
поткрепити моделима електромотора. Упознавање 
ученика са електротехничким апаратима и уређајима 
у домаћинству урадити уз помоћ мултимедије, слика 
или модела (пресека појединих кућних апарата и 
уређаја). Објаснити главне делове, принцип рада и 
начин одржавања најкоришћенијих 
електротермичких (решо, штедњак, пегла, грејалице, 
бојлер ...), електромеханички (усисивач, миксер, 
соковник, фрижидер, замрзивач, клима уређај ...) и 
комбинованих апарата и уређаја (фен за косу, ТА 
пећ, машина за прање веша, машина за прање судова 
...). Овај део наставне области се може искористити 
за израду мултимедијалне презентације, тако што ће 
сваки ученик на истој приказати и презентовати по 
један уређај у домаћинству. У оквиру електронике, 
кроз примере практичне примене, упознати ученике 
са основама на којима се заснива рад дигиталне 
технологије. Уз практични приказ, упознати ученике 
са основним електронским елементима (отпорници, 
кондензатори, завојнице, диоде, транзистори, 
интегрисана кола ...). Најавити коришћење 
електронских елемената у оквиру практичног рада у 
следећој области Конструкторско моделовање. На 
крају ове области упознати ученике са могућношћу и 
значајем рециклаже електронских компоненти са 
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еколошког и економског аспекта. Ову област 
реализовати у тесној корелацији са наставним  
садржајима физике, посебно са аспекта закона 
електротехнике на којима су засновани разни 
уређаји на  
електротермичком, електромеханичком дејству 
електричне струје. 

5.КОНСТРУКТОРСКО  

МОДЕЛОВАЊЕ (18)  

Моделовање електричних 
кола, електричних машина 
и уређаја. Огледи са 
електропанелима. 
Коришћење интерфејса за  
управљање помоћу 
рачунара. Израда и 
коришћење  
једноставног школског 
робота управљаним 
вештачком  

интелигенцијом.  

Рад на пројекту:  

- израда производа/модела; - 

управљање моделом;  

- представљање  
производа/модела. 

Ученик ће бити у стању да:  
- самостално/тимски 
истражује и осмишљава 
пројекат,  
- креира документацију, 
развије и представи бизнис 
план производа, - састави 
производ према  

осмишљеном решењу,  
- састави и управља 
једноставним школским 
роботом уз примену 
вештачке интелигенције,  

- представи решење готовог  

производа/модела,  
- процењује свој рад и рад 
других и предлаже 
унапређење реализованог 
пројекта. 

Ова област је сложенија јер се у њој по вертикали 
повезују садржаји како претходних разреда тако и 
осмог разреда. У овом делу програма ученици кроз 
практичан рад примењују  
претходно стечена знања и вештине кроз 
моделовање електричних машина и уређаја. То је 
неопходно пошто се та знања и вештине појављују и 
у  
реализацији делова пројекта. У овом разреду треба 
заокружити целину о обновљивим изворима 
енергије. С обзиром да је у претходним разредима 
било речи о механичким и топлотним претварачима 
енергије у осмом разреду тежиште је на електричној 
енергији. Моделе који користе обновљиве изворе 
енергије ученици могу моделовати на различите 
начине. Један од начина је извођење огледа са 
електропанелима.У ту сврху довољно је радити на 
мањој плочи електропанелаи помоћу  
мултиметара (унимера) мерити промене у 
зависности од количине светла. У оквиру пројекта 
могуће је израдити модел ветрогенератора. Са 
интeрфејсом ученици су се упознали на нивоу „црне 
кутије” (black box). Практично  
приказати како функционише интерфејс да би,у 
каснијој фази, могли применити стечена знања на 
неком пројекту. Ученике треба упознати са 
основним деловима интeрфејса: напајање, улазии 
излази. Ученици треба да разликују роботе 
управљане вештачком  
интелигенцијом (ВИ) наспрам робота управљаних 
једноставним аутоматским системимаи да познају 
њихове типичне функцијеи способности. Идеје 
треба развити кроз дискусију, истраживањеи 
симулацију,а уколико материјално техничке 
могућности дозвољавају и развити модел решења 
проблема из реалног света коришћењем робота 
управљаним ВИ. Реализацију ове целине започети 
дискусијом са  
ученицимао роботима које су видели на вестима, 
медијима или можда уживо. Навести 
карактеристичне способности ових робота: 
препознавање  
специфичних објеката или лица, самостална 
навигација око објеката, класификација и 
разликовање објеката, разумевање и репродукција 
људског говора, препознавање и приказ емоција и 
импровизација у неочекиваним ситуацијама. Упутити 
ученике да роботе управљане ВИ могу препознати на 
основу следећих критеријума: (1)  могућност 

Провера тачности и 
уредности нацртаних 
електричних и  

електронских шема.  
Провера тачности и 
уредности састављених 
електричних и 
електронских кола.  
Систематско праћење, 
преглед и предлог за 
корекцију израде 
практичног рада по  

операцијама.  
Систематско праћење 
руковања и прецизности 
склапања  

електричних кола.  

Преглед и оцена готовог  
практичног рада. 
Вредновање радаи процена 
теоријског знања за израду 
практичног рада, путем 
кратких питањаи разговора.  
У процесу оцењивања 
потребно је узетиу обзир 
све активности ученика 
(уредност,  
систематичност, 
залагање, 
самоиницијативност,  

креативности др.).  

Вредновање активности,  
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опажања света око себе, (2)  анализа и организација 
података прикупљених опажањем, (3) разуме и 
доноси самосталне одлуке на основу података. 
Пошто роботи управљани ВИ за опажање света око 
себе користе сензоре, ученици се могу организовати 
у парове или групе како би самостално путем 
Интернета истражили сензоре који се уобичајено 
користе у роботици. Уколико постоје материјално-
техничке могућности, организовати  
демонстрацију рада робота управљаног ВИ или 
симулирати његов рада на рачунару путем 
одговарајућег софтвера. С обзиром да је програм 
модуларног типа оставља се могућност да ученици 
изразе своје личне афинитете,  
способности, интересовања како би се определили за 
неке од понуђених могућности: израда модела 
електричних машина и уређаја, аутоматских система, 
робота, електронских склопова и модела који 
користе обновљиве изворе  
енергије. Садржаје треба реализовати кроз 
ученичке пројекте, од графичког представљања 
замисли, преко  

планирања, извршавања радних  
операција, маркетинга до процене и вредновања. 

Наставити са алгоритамским приступом у  
конструкторском моделовању посебно у приступу 
развоја техничког  
стваралаштва - oд идеје до реализације. Потребно је 
да ученици користе податке из различитих извора, 
самостално проналазе информације о условима, 
потребама и начину реализације производа/модела 
користећи ИКТ, израђују производ /модел, 
поштујући принципе економичног искоришћења 
материјала и рационалног одабира алата и машина 
примењујући процедуре у складу са принципима 
безбедности на раду. У пројект се може укључити и 
више ученика (тимски рад) уколико је рад 
сложенији, односно ако се ученици за такав вид 
сарадње одлуче.  
Када је пројекат реализован, ученици представљају 
резултате до којих су дошли. При томе треба 
омогућити да се самопроценом сопственог рада и 
рада других на основу постављених  
критеријума развије размена ставова и мишљења. 
Да би унапредили процес рада на пројекту треба 
подстицати употребу електронске коресподенције. 
Исто тако треба реализовати активности које се 
односе на одређивање оквирне цене трошкова и 
вредност израђеног модела приликом 
представљања производа/модела. 

нарочито ако је тимски 
раду питању, потребно је 
обавити са групом тако да 
се од сваког члана тражи 
мишљењео  

сопственом радуио раду  

сваког члана понаособ (тзв. 

вршњачко оцењивање). 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
1.ЖИВОТНО И  Ученик:  Ученик:  Ученик:  Ученик:  
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РАДНО ОКРУЖЕЊЕ -препознаје значај  
електротехнике, рачунарства 
и мехатронике у животном и 
радном окружењу,  

-зна опасности од  
неправилног коришћења 
електричних апарата и  
уређаја и познаје поступке 
пружања прве помоћи,  
- препознаје важност штедње 
енергије,  

-препознаје важност  
енергетске ефикасности 
електричних уређаја у  

домаћинству,  
-зна професије (занимања) у 
области електротехнике и 
мехатронике,  

-цртежи и белешке су  

непотпуне,  

-споро напредује,  

-потребна му је стална  

помоћ. 

-уме да процени значај  

електротехнике,  
рачунарства и мехатронике 
у животном и радном  

окружењу, уз помоћ  

наставника,  

-разуме опасности од  
неправилног 
коришћења 
електричних апарата и  
уређаја и разуме поступке 
пружања прве помоћи,  

- зна важност штедње  

енергије,  
-зна важност енергетске 
ефикасности електричних 
уређаја у домаћинству, -је 
у стању да повеже  
професије (занимања) у 
области електротехнике и 
мехатронике са сопственим 
интересовањима,  

-периодично активно  

учествује у настави,  
-црта делимично уредно и 
потпуно води белешке, -
напредује у складу са  

темпом наставе. 

-уме самостално да процени 
значај електротехнике,  
рачунарства и мехатронике у 
животном и радном  

окружењу,  
-анализира опасности 
од неправилног 
коришћења 
електричних апарата и  

уређаја, разуме и  
демонстрира 
практичне поступке 
пружања прве помоћи,  
-уме да образложи 
важност енергетске 
ефикасности електричних 
уређаја у  

домаћинству,  
-уредно и потпуно црта 
и води белешке,  

-напредује у складу са  

темпом наставе,  

-самостално открива и  

испољава грешке,  

-активно учествује у  

настави. 

-анализира значај  
електротехнике, рачунарства 
и мехатронике у животном и 
радном окружењу и повезује 
их са различитим  
предметима и областима, -
уме да образложи важност 
енергетске ефикасности 
електричних уређаја у  

домаћинству, изводи  
закључке и повезује их са 
другим областима,  
-уредно и потпуно црта и 
води белешке,  

-активно учествује у  

настави. 

2.САОБРАЋАЈ  Ученик:  
-препознаје електрична, 
хибридна и конвенционална 
саобраћајна средстава,  
-препознаје електричне и 
електронске уређаје у 
саобраћајним средствима, 
-делимично користи  

доступне  
телекомуникационе уређаје 
и сервисе, уз периодичну 
помоћ наставника,  

-цртежи и белешке су  

непотпуне,  

-споро напредује,  

-потребна му је стална  

Ученик:  
-разликује електрична 
и хибридна саобраћајна  

средстава са  

конвенционалним,  

-зна електричне и 

електронске уређаја у  
саобраћајним средствима, 
-самостално користи  

доступне  
телекомуникационе уређаје 
и сервисе, уз периодичну 
помоћ наставника,  

-периодично активно  

учествује у настави,  
-црта делимично уредно и 

Ученик:  

-је у стању да упореди  
карактеристике електричних 
и хибридних саобраћајних 
средстава са  
конвенционалним, -зна 

електричне и  

електронске уређаја у  
саобраћајним средствима 
и разуме њихов значај и  

карактеристике,  

-самостално користи  

доступне  
телекомуникационе уређаје 
и сервисе,  
-уредно и потпуно црта 

Ученик:  
-примењује стечена знања о 
електричним и хибридним 
саобраћајним средствима у 
другим областима  
предметима и 
пројектима, -анализира 
електричне и 
електронске уређаје у  
саобраћајним средствима са 
аспекта безбедности  

саобраћаја,  

-примењује доступне  
телекомуникационе уређаје 
и сервисе у различитим 
ситуацијама и областима, -
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помоћ. потпуно води белешке, -
напредује у складу са  

темпом наставе. 

и води белешке,  

-напредује у складу са  

темпом наставе,  

-самостално открива и  

испољава грешке,  

-активно учествује у  

настави. 

повезује коришћење  
информационих технологија 
у саобраћајним објектима са 
управљањем и безбедношћу 
путника и робе,  
-уредно и потпуно црта и 
води белешке,  

-активно учествује у  

настави. 

3.ТЕХНИЧКА И  

ДИГИТАЛНА  

ПИСМЕНОСТ 

Ученик:  
-препознаје компоненте ИКТ 
уређаја,  

-препознаје значај  
управљања процесима и 
уређајима помоћу ИКТ, 
-уз помоћ наставника,  

непотпуно црта  
једноставније електричне 
шеме прибором за техничко 
цртање, правилно користећи 
симболе, уз потешкоће у 
раду,  
-уз значајну помоћ и надзор 
наставника користи  
софтвере за симулацију рада 
једноставнијих електричних 
кола,  
-уз сталну помоћ наставника 
саставља електромеханички 
модел,  

-споро напредује,  
-спор је у раду са рачунаром, 
-тешко разуме поруке  

рачунара,  
-има потешкоће у уочавању 
и исправљању грешака,  

-потребна му је стална  

помоћ,  

-цртежи и белешке су  

непотпуне. 

Ученик:  
-класификује компоненте 
ИКТ уређаја према намени, 
-може да процени значај 
управљања процесима и 
уређајима помоћу ИКТ, -уз 
помоћ наставника,  

потпуно и делимично  
уредно, црта једноставније 
електричне шеме прибором 
за техничко цртање,  

правилно користећи  

симболе,  

-уз помоћ наставника   

користи софтвере за  

симулацију рада  
једноставнијих електричних 
кола,  
-самостално 
електромеханички модел, 
-разуме важна начела у 
раду са рачунаром,  

-напредује у складу са  

темпом наставе,  

-самостално открива и  

испољава грешке,  

-периодично активно  

учествује у настави,  

-црта делимично уредно и 

потпуно води 

белешке.саставља 

Ученик:  

-разуме функције  
компонената ИКТ уређаја 
према намении и самостално 
их користи,  

-зна начине управљања  

процесима и уређајима  

помоћу ИКТ,  
-самостално и потпуно црта 
једноставније електричне 
шеме прибором за техничко 
цртање, уредно, правилно и 
прецизно, користећи  

симболе,  

-самостално користи  
софтвере за симулацију рада 
електричних кола,  

-самостално саставља  

електромеханички модел и 

управља њиме помоћу  

интерфејса, уз помоћ  

наставника,  
-зна уз помоћ наставника да 
уради минипројекат  

рачунаром,  
-уредно и потпуно црта 
и води белешке,  

-активно учествује у  

настави. 

Ученик:  
-самостално примењује  
доступне ИКТ уређаје у 
различитим ситуацијама, -
повезује начине управљања 
процесима и уређајима  
помоћу ИКТ са безбедношћу 
путника и робе и квалитетом 
рада у различитим  

областима,  
-самостално и потпуно црта 
једноставније и сложеније 
електричне шеме прибором 
за техничко цртање,  

прецизно и уредно,  

правилно користећи  

симболе,  

-примењује софтвере за 

симулацију рада сложенијих 

електричних кола,  

-самостално саставља  
електромеханички модел и 
самостално управља њиме 
помоћу интерфејса,  
-зна самостално да уради 
минипројекат рачунаром, 
-у потпуности показује  
способност примене знања, 
умећа, вештина,  

самосталности у раду ,  
-проналази нове начине 
решавања проблема,  
-уредно и потпуно црта и 
води белешке,  

-активно учествује у  
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настави. 

4.РЕСУРСИ И  

ПРОИЗВОДЊА 

Ученик:  
-уз помоћ наставника зна да 
класификује постројења за 
производњу електричне 
енергије и препознаје  

уређаје и делове за  
трансформацију и пренос 
електричне енергије,  
-уз помоћ наставника зна да 
наведе и образложи  
трансформације различитих 
облика енергије и губитке, -
зна врсте обновљивих  
извора електричне енергије, 
-уз помоћ наставника  
разликује елементе кућне 

електричне инсталације и зна 
њихове основне поделе, -
препознаје основне симболе и 
шеме у електротехници, -уз 
сталну помоћ наставника се 
труди да успешно повеже 
једноставно електрично и/или 
електронско коло према 
задатој шеми,  
-има потешкоће у уочавању 
и исправљању грешака  

потребна му је стална  

помоћ,  
-уз малу помоћ наставника, 
зна да класификује  
електричне машина према 
трансформацији енергије, 
-зна да класификује  
електронске компоненте на 
основу намене,  
-препознаје основне симболе 
и шеме у електроници,  

-уз помоћ наставника  

аргументује значај  
рециклаже електронских 
компоненти,  

-споро напредује,  

Ученик:  

-зна да класификује  
постројења за производњу 
електричне енергије и  
препознаје уређаје и делове 
за трансформацију и пренос 
електричне енергије,  
-зна да наведе и образложи 
принципе трансформације 
енергије и губитке,  
-разуме значај коришћења 
обновљивих извора  
електричне енергије и 
уз помоћ наставника зна  

начине добијања  
електричне енергије из тих 
извора,  
-разликује елементе 
кућне електричне 
инсталације и зна њихове 
основне поделе, -зна 
основне симболе и шеме 
у електротехници, -уз 
помоћ наставника уме 
према примеру или  

упутству да састави  
једноставне претвараче и 
произвођаче енергије,  
-уз помоћ наставника зна 
елементе кућне електричне 
инсталације и њихове  

основне поделе,  

конструкцију и начин  

функционисања,  

-зна да класификује  
електричне машина према 
трансформацији енергије, -
разуме класификацију 
електронских компонената 
на основу намене и уз малу 
помоћ наставника зна  
њихове 
карактеристике, -зна 

Ученик:  
-може смостално да објасни 
систем производње,  
трансформације и 
преноса електричне 
енергије,  
-зна и разликује 
основне токове процеса  
производње енергије из 
различитих ресурса, односно 
трансформације енергије у 
постројењима,  
-уме да образложи значај 
коришћења обновљивих 
извора електричне енергије и 
зна начине добијања  
електричне енергије из 
тих извора,  
-уме према примеру 
или упутству да 
састави  
једноставне претвараче и 

произвођаче енергије,  

-зна елементе кућне  
електричне инсталације 
и њихове основне 
поделе, конструкцију и 
начин  

функционисања,  

-зна и самостално црта  
основне симболе и шеме 
у електротехници,  

-разуме карактеристике  

електричних машина и  

повезује их са њиховом  

употребом,  

-разуме класификацију  
електронских 
компонената на основу 
намене и уме да објасни 
њихове  

карактеристике,  
-уме самостално да 

Ученик:  
-разликује процесе и системе 
за производњу и пренос 
електричне електричне  
енергије и њихове делове у 
зависности од врсте  

постројења,  

-анализира значај  
коришћења обновљивих 
извора електричне енергије 
и то повезује са другим  
областима и предметима, -
уме самостално или тимски 
да изради једноставан  
пројекат према сопственој 
идеји, или према примеру 
или упутству да састави 
сложеније претвараче и 
произвођаче енергије,  
-разуме конструкцију, 
начин функционисања и 
својства 
електроинсталационих  

материјала и прибора  
и њихову примену у пракси, 

-анализира карактеристике 
електричних машина и  
повезује их са њиховом 
употребом,  
-анализира карактеристике 
електронских компонената и 
повезује их са њиховом 
наменом,  
-уме самостално да повеже 
сложеније електрично и/или 
електронско коло према 
својој идеји и да то прикаже 
електричном шемом,  
-повезује значај рециклаже 
електронских компоненти са 
заштитиом животне средине 
и другим областима и  

предметима,  
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-потребна му је стална  

помоћ,  
-има потешкоће у уочавању 
и исправљању грешака,  

-цртежи и белешке су  
непотпуне. 

основне симболе и 
шеме у електроници,  

-уме да уз помоћ  

наставника повеже  
једноставно електрично 
и/или електронско коло 
према задатој шеми,  
-самостално 
аргументује значај 
рециклаже  
електронских компоненти, 
-самостално открива и  

испољава грешке,  

-периодично активно  

учествује у настави,  

-напредује у складу са  
темпом наставе, -црта 
делимично уредно и 
потпуно води белешке. 

повеже једноставно 
електрично и/или 
електронско коло према 
задатој шеми,  
-повезује значај рециклаже 
електронских компоненти са 
заштитом животне средине, 
-изражава се властитим  

речима и стручним  

терминима,  

-активно учествује у  

настави,  

-уредно и потпуно црта и води 

белешке. 

-проналази нове начине 
решавања проблема,  

-у потпуности показује  
способност примене знања, 
умећа, вештина,  

самосталности у раду,  
-уредно и потпуно црта и 
води белешке,  

-активно учествује у настави, 

 

5.КОНСТРУКТОРСК
О МОДЕЛОВАЊЕ 

Ученик:  
-уз сталну помоћ наставника 
може да састави модел  
једноставног струјног кола 
са  
електричним/електронским 
елементима, према упутству, 
-има потешкоће у уочавању и 
исправљању грешака  

потребна му је стална  

помоћ,  
-уз помоћ наставника зна да 
нацрта шему састављеног 
струјног кола,  
-уз помоћ наставника влада 
основним моторичким  
вештинама и техникама, 
-уз надзор, рукује  
различитим прибором и 
алатима, зна мере заштите на 
раду,  
-извршава радне задатке уз 
значајну помоћ или надзор, 
-учествује, уз помоћ  
наставника и тима, у раду у 

Ученик:  
-зна, уз помоћ наставника,  
да састави модел  
једноставног струјног кола 
са  
електричним/електронским 
елементима, према  

упутству,  

-зна да нацрта шему  

састављеног  

струјног кола,  

-влада основним  
моторичким вештинама и 
техникама,  

-рукује различитим  
прибором и алатима, 
зна мере заштите на 
раду,  
-извршава радне задатке 
компетентно и самостално, 
уз минималну помоћ или 
надзор,  

- уз помоћ наставника  
разликује роботе управљане 
вештачком интелигенцијом 

Ученик:  
-зна самостално, уз помоћ 
упутства, да састави модел 
једноставног струјног кола 
са  
електричним/електронским 
елементима,  
-зна, уз помоћ упутства, да 
направи модел из области 
електротехнике/електронике, 
-влада неким сложеним  
моторичким вештинама 
и техникама,  

-правилно рукује  
различитим прибором и 
алатима, зна мере заштите на 
раду и примењује их у  
различитим операцијама, -
извршава радне задатке 
компетентно и самостално, 
-показује напредовање у 
раду и уз помоћ наставника 
и самостално,  
-уме да изврши 
проверу 

Ученик:  
-зна самостално да, уз помоћ 
упутства,састави модел 
сложенијег  

струјног кола са  
електричним/електронским 
елементима,  
-зна да направи модел према 
својој идеји и то  

да прикаже техничком  

документацијом,  
-извршава радне задатке 
компетентно и самостално, 
показује иницијативу и  

прилагођава се новим  

захтевима,  

-показује самостално  

напредовање у раду,  
-уме самостално да изврши 
проверу функционалности 
„конструкције“,  

-уме самостално да  

анализира добијене  
резултате и да их пореди са 
очекиваним,  
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изради једноставнијих  
задатака у оквиру пројекта, 
-зна да представи решење 
готовог производа/модела, 
уз помоћ чланова тима,  
-не показује напредовање у 
раду ни уз помоћ  

наставника,  

-графички радови су  

неуредни, једноставни и 

недорађени,  

-белешке су непотпуне,  

-споро напредује,  

-потребна му је стална  

помоћ. 

(ВИ) наспрам робота  
управљаних једноставним 
аутоматским системима -
уме да анализира добијене 
резултате и да их пореди са 
очекиваним уз помоћ  

наставника,  

-процењује свој рад, уз  
помоћ наставника и 
рад других на основу  
постављених  
критеријума(прецизност, 
педантност и сл.) 
макете/модела,  

-уме да одреди реалну  

вредност израђене  
макете/модела укључујући 
и оквирну процену  

трошкова, уз помоћ  

наставника и тима,  
-правилно користи прибор 
за техничко цртање,  

-усвојио је тематске  

садржаје,  
-овладава 
технолошким 
поступком и реализује  

једноставније пројекте  
према упутству или цртежу, 
-уз помоћ наставника зна 
самостално да црта и чита 
сложеније техничке цртеже, 
-самостално открива грешке 
и коригује рад,  

-периодично активно  

учествује у настави. 

функционалности  
„конструкције“ уз корекције 
наставника,  

- самостално разликује  

роботе управљане  
вештачком интелигенцијом 
(ВИ) наспрам робота  
управљаних 
једноставним 
аутоматским 
системима, -уме да 
анализира добијене 
резултате и да их 
пореди саочекиваним уз 
корекције наставника,  
-тимски представи идеју, 
поступак израде и производ, 
-креира рекламу за израђен 
производ,  

-процењује свој рад, уз  
корекцију наставника и рад 
других на основу  
постављених критеријума 
(прецизност, педантност 
и сл.) макете/модела,  

-зна да одреди реалну  

вредност израђене  
макете/модела укључујући и 
оквирну процену трошкова 
уз корекцију наставника, -
овладава технолошким 
поступком и реализује  
сложеније пројекте 
према упутству или 
цртежу,  

-креира планску  

документацију (листу  

материјала, редослед  

операција, процену  

трошкова) користећи  
програм за обраду 
текста, -зна самостално 
да црта и чита сложеније 
техничке цртеже,  

-зна да самостално/тимски 
истражи и реши задати  
проблем у оквиру пројекта, 
-врши е-коресподенцију у 
складу са правилима и  

препорукама са циљем  

унапређења продаје,  
-уме да процењује свој рад и 
рад других и предлаже  
унапређење или 

иновацијуреализованог 

пројекта,  

-уме да одреди реалну  

вредност израђене  
макете/модела укључујући и 
оквирну процену трошкова, -
овладава технолошким 
поступком и реализује  
сложене пројекте према 
својој идеји,  

-самостално проналази  
информације о условима, 
потребама и начину  
реализације макете/модела 
користећи ИКТ,  

-у потпуности показује  
способност примене знања, 
умећа, вештина,  

-самостално се служи  

приручницима и са  

интересовањем прати  
литературу и остале изворе, 
-активно учествује у  

настави,  

-самостално/тимски  
истражује, осмишљава и 
решава задатке у пројекту уз 
подршку наставника,  
-уме самостално креира 
документацију, развија и 
представља бизнис план 
производа,  
-уме самостално да састави 
производ према  
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-самостално/тимски  
истражује и 
осмишљава пројекат, 
или уз помоћ  

наставника,  
-креира документацију и уме 
да развије и представи  

бизнис план производа, уз 

помоћ наставника,  
-састави производ према 
осмишљеном решењу, уз 
помоћ тима или наставника, 
-представи решење готовог 
производа/модела,  
-уме да процени свој ради 
рад другихи зна недостатке 
у раду на пројекту,  
-уреднои потпуно цртаи 
води белешке,  

-активно учествујеу  
настави. 

осмишљеном решењу,  

-уме да састави и управља 

једноставним школским 

роботом или мехатроничким 

моделом,  

- самостално разликује  

роботе управљане  
вештачком интелигенцијом 
(ВИ) наспрам робота  
управљаних једноставним 
аутоматским системимаи  
познаје њихове типичне 
функцијеи способности, -
уме да представи решење 
готовог производа/моделаи 
анализира евентуалне  

недостаткеи предлаже  
могуће иновације на готовом 
производу/моделу  
-уреднои потпуно цртаи 
води белешке,  

-активно учествујеу  

настави. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО РАЗРЕД: 8. 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање инфорамцијама, безбедну 

комуникацију у дигиралном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНО 

КОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
(10 часова) 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 Унесе и мења податке у 

табели; 

 Разликује типове података у 

ћелијама табеле; 

 Сортира и филтрира податке 

по задатом критеријуму; 

Радно окружење изабраног 

програма за табеларне прорачуне 

Унос података 

Приказ и форматирање табеле 

Планирање ораганизација 

података 

Креирање табеле 

Сортирање података 

У процесу вредновања потребно 

је континуирано пратити рад 

ученика. У настави орјентисаној 

на достизање исхода вреднују се 

и процес и продукт учења. 

Вредновање више усмерити ка 

праћењу и вредновању 

практичних радова и вежбања, а 
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 Користи формуле за 

израчунавање статистика; 

 Графичики представи 

податке на одговарајући 

начин; 

 Примени основне функције 

форматирања табеле, сачува 

је у PDF формату. 

Елементарне статистике, 

формуле, функције 

Копирање формула, адресирање 

Филтрирање података 

Графичко представљање 

података 

Форматирање табеле 

Рачунарство у облаку – дељене 

табеле 

мање ка тестовима знања.  

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

(4 часа) 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 Приступи дељеном 

документу, коментарише и 

врши измене унутар дељеног 

документа; 

 Наведе потенцијалне ризике 

дељења личних података 

путем интернета, поготову 

личних података деце; 

 Повеже ризик на интернету и 

кршења права деце; 

 Објасни појам „отворени 

подаци“; 

 Објасни појам вештачке 

интелигенције својим 

речима; 

 Наведе примере коришћења 

вештачке интелигенције у 

свакодневном животу; 

 Објасни утицај вештачке 

интелигенције на живот 

човека; 

 Успостави везу између 

отварања података и 

стварања услова за развој 

иновација и привредних 

Заштита података 

Отворени подаци 

Вештачка интелигенција 

Оптичко препознавање знакова 

Препознавање лица 

Паметни системи за превођења 

Препознавање говора и 

коришћење гласовних 

асистената 

Аутономна возила 

Вештачка интелигенција у видео 

играма 

Паметни градови 

Вештачка интелигенција на 

друштвеним мрежама и на 

интернету 

Садашњост и будућност 

вештачке интелигенције 

На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са 

ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне 

стратегије учења. У процесу 

оцењивања добро је користити 

портфолио као извор података и 

показатеља о напредовању 

ученика. Комбиновање 

различитих начина оцењивања 

да би се сагледале слабе и јаке 

стране сваког ученика. 

Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику 

дати повратну информацију која 

помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. 
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грана за које су доступни 

отворени подаци. 

РАЧУНАРСТВО 

(12 часова) 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 Унесе серију (низ) 

података; 

 Изврши једноставне 

анализе низова задатака 

(израчунава збир, просек, 

проценте, ...); 

 Графички представи 

низове података (у облику 

линијског, стубичастог 

или секторског 

дијаграма); 

 Унесе табеларне податке 

или их учита из локалних 

датотека и сними их, 

 Изврши основне анализе 

и обраде табеларних 

података (по врстама и по 

колонама, сортирање и 

филтрирање, ....). 

Програми за табеларна израчунавања су веома 

погодни за преглед тих података и могу се веома 

једноставно користити за унос, измену и 
једноставније обраде података. Са друге стране, 

обрада података из програмских језика доноси 

одређене предности и нове квалитете. Примена 
постојећих анализа на нове податке постаје веома 

једноставна јер скриптови који описују поступак 
остају неизмењени и само је потребно изменити 

назив датотеке у којој се подаци налазе. Анализа 

се може описати веома једноставним скриптом 
који се затим може применити на билокоју 

ажурирану табелу са подацима. Обрада више 

скупова података истовремено се своди на то да 
се скрит који обрађује податке из једне датотеке 

окружи петљом у којој се из листе узима једна по 

једна путања до датотеке са подацима који ће се 
обађивати. Иако су сви подаци који се обрађују 

обично записани табеларно, једноставније 

анализе се обично подразумевају анализе 
појединалних врста тј. колона, тако да се за 

почетак може претпоставити да су подаци који се 

обрађују записани у облику низа (листе, вектора) 
података. Приказати како се у програмском 

језику могу унети низови података разног типа 

(низови целобројних вредности, низови ралних 
вредности, низови ниски, низови логичких 

вредности). Показати ученицима основне начине 

анализе низова података (коришћењем 
библиотечке функционалности): израчунавање 

дужине низа података, израчунавање збира, 

просека (аритметичке средине), најмање и највеће 
вредности (минимум и максимума), сортирање 

података у неопадајућем и нерастућем редуследу, 

филтрирање (издвајање елемената низа који 
задовољавају дато својство), пресликавање 

(примену одређене функције тј. Трансформације 

на сваки елемент низа) и фреквенцијуску анализу 
(одређивање броја појављивања разних вредности 

у низу). Описати смисао сваке од наведених 

статистика и њихово коришћење увежбавати на 
реалним примерима из домена блиских 

ученицима. Приказати ученицима могућност 

визуализације низова података у различитим 
облицима (линијски графикон, стубичасти 

графикон, секторски (пита) графикон). Приказати 

поступак анализе поједначних колона табеле или 
групе колона. Приказати поступак сортирања 

табеле на основу неког кључа (вредности неке 

колоне), филтрирање табеле (издвајање врста које 
у некој колони садрже вредности која задовољава 

На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са 

ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне 

стратегије учења. У процесу 

оцењивања добро је користити 

портфолио као извор података и 

показатеља о напредовању 

ученика. Комбиновање 

различитих начина оцењивања 

да би се сагледале слабе и јаке 

стране сваког ученика. 

Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику 

дати повратну информацију која 

помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. 

Препоручује се и оцењивање 

базирано на практичним 

радовима и вежбама. У оквиру 

плана рада наставника у делу 

ваннаставних активности, поред 

додатне и допунске наставе, 

планирати секцију и време за 

менторски рад са ученицима који 

учествују на такмичењима из 

овог предмета. 
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дати критеријум) и фрекфенцијску анализу 

(одређивање броја понављања разних вредности у 
некој колони). 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

(8 часова) 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 Сарађује са осталим 

члановима групе у свим 

фазама пројектног 

задатка; 

 Сараднички осмисли и 

спроведе фазе пројектног 

задатка; 

 Самовреднује своју улогу 

у оквиру пројектног 

задатка/тима; 

 Креира рачунарске 

програме који доприносе 

решавању пројектног 

задатка; 

 Представља резултат свог 

рада на Interent ради 

дељења са другима уз 

помоћ наставника; 

 Вреднује своју улогу у 

групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је био 

задужен. 

Ослањајући на праксу утврђену у претходна три 

разреда, наставник рализацију пројектног задатка 

у највећој мери препушта ученицима. Ученици 
бирају једну од понуђених тема, а затим, у оквиру 

својих тимова, самостално планирају фазе 

реализације, у складу са расположивим 
временом, ресурсима и сложеношћу одабране 

теме. Наставник има улогу ментора – он прати и 
благо усмерава ученике док пролазе кроз све фазе 

рада на пројектном задатку, при чему наставник 

подстиче ученике да темељно осмисле сваки од 
корака, дискусију у ковиру тимова и сараднички 

долазе до решења. Циљ наставника је да, током 

реализације пројектних задатака, креира 
образовно окружење које погог+дује развијању и 

неговању: поступности, повезивању и изградње 

сопствених стратегија учења, вршњачког учења, 
вредновања и самовредновања постигнућа. 

Пројектни задатак на тему прикупљању и анализе 

података: 

 Сврха и начини на које се користи 

дигирална технологија у мојој школи 

 Шта желимо – будућа занимања 

 Завршни испит: моја школа и школе из 

окружења 

 Анализа прошлогодишњих пројеката 

 Популарни филмови и музика 

 Анализа саобраћајних несрећа 

 Занимљиве статистике у НБА 
Пројектни задатак на тему Управљање 

дигиталних уређајима (програмирање уређаја): 

 Мини пројекат посвећен управљању 

дигиталним уређајима (програмирању 
уређаја) на крају године након реализације 

теме Рачунарство 

Вредновање активности, 

нарочито ако је тимски дух у 

питању, се може обавити са 

групом тако да се од сваког 

члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког 

члана понаособ (тзв. вршњачко 

оцењивање). 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ИНФОРМАЦИОНО 

КОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
(10 часова) 

Задатак 1: 

 Креирана је табела према упуствима 

 Форматирани су подаци према упуствима (датум, децимале, валуте) 

 Правилно унети бројеви (употреба нумеричке тастатуре) 

 Правилно употребљени алати за контролу текста (Wrap, Shrink, Merge) 

 Правилно извршено поравњање текста 
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 Исправно сачувана табела у фолдеру 

2 поена 3 – 4 поена 5 поена 6 поена 

Задатак 2: 

 Креирана је табела према упуствима 

 Форматирани су подаци према упуствима (датум, децимале, валута) 

 Правилно унети бројеви (употреба нумеричке тастатуре) 

 Правилно употребљени алати за контролу текста (Wrap, Shrink, Merge) 

 Правилно извршено поравњање текста 

 Тачно израчунати захтеви уз помоћ формуле 

 Тачно примењена тражена функција 

 Правилно креиран тражени график за приказ резултата 

 Исправно сачувана табела у фолдеру 

2 –3 поена 5 – 4 поена 6 – 7 поена 8 – 9 поена 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Присећање и одговарање на 

једноставна питања која се 

тичу чињеничног знања уз 

помоћ наставника. 

Ученик ће бити у стању да 

уз помоћ наставника: 

 Наводи правила 

понашања на 

интернету; 

 Наводи шта треба 

урадити да би 

заштитили личне 

податке; 

 Дефинише ауторска 

права; 

 Набраја која су права 

детета у дигиталном 

добу. 

Ученик ће бити у стању да: 

 Објашњава правила 

понашања на интернету; 

 Објашњава  шта треба 

урадити да би заштитили 

личне податке; 

 Образлаже шта су ауторска 

права; 

 Образлаже која су права 

детета у дигиталном добу. 

Ученик самостално: 

 Указује и објашњава правила 

понашања на интернету; 

 Објашњава шта треба урадити да 

би заштитили личне податке 

наводећи примере; 

 Образлаже шта су ауторска права 

и зашто су битна; 

 Образлаже  која су права детета у 

дигиталном добу. 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ИЗ ТЕМА 

ИКТ 

И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 Израђена је презентација 

на тему пројекта при чему 

су садржаји већином 

копирани са сајтова без 

неопходне анализе 

материјала. 

 Креиран онлајн 

упитник који не тражи 

довољан број 

информација у односу 

на тему пројекта; 

 Пројектне активности 

нису доследно 

разрађене; 

 Израђена је 

презентација која се 

више бави темом него 

резултатима упитника. 

 Креиран онлајн упитник 

према изабраној теми; 

 Дефинисане пројектне 

активности; 

 Делимично разрађени 

делови пројектне 

активности; 

 У већој мери прецизан 

опис делова активности; 

 У највећој мери 

испоштовани рокови 

завршетка активности; 

 Креиран онлајн упитник према 

изабраној теми; 

 Дефинисане пројектне 

активности и делови пројектне 

активности; 

 Извршен опис делова активности; 

 Прецизирани рокови завршетка 

активности; 

 Израђена презентација са 

приказом резултата; 

 Извршена самопроцена урађеног 

пројекта. 
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 Израђена презентација са 

приказом резултата. 

РАЧУНАРСТВО 

Присећање и израда основних 

елемената задатака уз помоћ 

наставника. 

Ученик уз малу помоћ 

наставника (дозвољене две 

сугестије): 

 Креира низове; 

 Креира табеле; 

 Пише код за одређену 

функцију/е; 

 Израђује једноставан 

график; 

 Изврши само један 

захтев за сортирање 

или филтрирање. 

Исти критеријуми  као за оцену 

пет, дозвољене две ситне 

грешке: 

 Креира низове; 

 Креира табеле; 

 Примењује библиотеке 

података; 

 Исправно пише код за 

примену функција 

(сумирање, просечна 

вредност, максимум, 

минимум); 

 Графички представња 

податке; 

 Сортира и филтрира 

податке у табели. 

 

 

 

 

 

 

Ученик самостално или без грешке: 

 Креира низове; 

 Креира табеле; 

 Примењује библиотеке података; 

 Исправно пише код за примену 

функција (сумирање, просечна 

вредност, максимум, минимум); 

 Графички представња податке; 

 Сортира и филтрира податке у 

табели. 

Пројектни задатак из 

Рачунарства 

Оцењује се рад у групи, 

написан програм и 

презентација током израђеног 

пројекта: 

 Креира онлајн упитник 

који у потпуности не 

одговара теми; 

 Сарадња у групи није 

адекватна; 

 Постоји покушај израде 

кода на основу изабране 

теме; 

 Приказан је део тока 

израде у програму за 

обраду текста; 

 Није керирана 

презентација. 

Оцењује се рад у групи, 

написан програм и 

презентација током 

израђеног пројекта: 

 Непотпун креиран 

упитник, прослеђен и 

анализиран; 

 У току израде задатака 

постоји сарадња у 

групи; 

 Израђени су делови 

пројекта коришћењем 

техника рада у 

програмима за 

табеларне прорачуне; 

 Приказан је део кода 

који се односи на 

Оцењује се рад у групи, 

написан програм и 

презентација током израђеног 

пројекта: 

 Креиран, прослеђен и 

анализиран онлајн 

упитник; 

 Приказано је коначно 

програмско решење без 

анализе тока израде 

пројекта и тока 

истраживања; 

 Резултати рада су 

скриншотовани и налазе се 

у презентацији; 

Оцењује се рад у групи, написан 

програм и презентација током 

израђеног пројекта: 

 Креиран, прослеђен и анализиран 

онлајн упитник; 

 Приказано је коначно програмско 

решење са анализом тока израде 

пројекта, потешкоћама на које се 

наилазило и начинима њиховог 

отклањања; 

 Приказан је ток истраживања и 

начини долажења до решења 

датог проблема; 

 Резултати рада су скриншотовани 

и налазе се у презентацији. 
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решење проблема 

датог у изабраној 

теми; 

 Приказана 

презентација са 

непотпуним 

резултатима рада. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање РАЗРЕД: осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања 

из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

 

 примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интензитета у самосталном 

вежбању; 

 сврсисходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама; 

 зна и разуме комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 упоређује резултате 

тестирања са вредностима за 

свој узраст.       

 чува животну средину током 

вежбања.      

 користи основну 

терминологију вежбања.          

 Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

При планирању кондиционог 

вежбања у главној фази часа, треба узети у 
обзир утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити вежбе чији 

делови биомеханичке структуре одговарају 
основном задатку главне фазе часа и служе за 

обучавање и увежбавање (обраду и 

утврђивање) конкретног задатка. Методе 
вежбања које се примењују у настави су 

тренажне методе (континуирани, понављајући 

и интервални метод, кружни тренинг, и др.), 
прилагођене узрасним карактеристикама 

ученика. У раду са ученицима примењивати 

диференциране облике рада, дозирати вежбања 
у складу са њиховим могућностима и 

примењивати одговрајућу терминологију 
вежби. Време извођења вежби и број 

понављања, задају се групама ученика или 

поједницма у складу са њиховим 
способностима, водећи рачуна о постизању 

што веће радне ефикасности и нтензитета рада. 

Акценат се ставља на оне моторичке 
активности којима се најуспешније 

супротставља последицама хипокинезије.  

Препоручени начини рада за развој физичких 
спосбности ученика.  

1. Развој снаге 

 без и са реквизитима,  

 на справама и уз помоћ справа. 

Исходи представљају добру 

основу за праћење и процену постигнућа 

ученика, односно креирање захтева 

којима се може утврдити да ли су ученици 

достигли оно што је описано одређеним 

исходом. Исходи помажу наставницима у 

праћењу, прикупљању и бележењу 

постигнућа ученика. Како ће у процесу 

вредновања искористити исходе 

наставник, сам осмишљава у односу на то 

који се начин праћења и процене њему 

чини најрационалнијим и најкориснијим. 

Поред тога, постојање исхода олакшава и 

извештавање родитеља о раду и 

напредовању ученика. 

У процесу праћења и оцењивања 

пожељно је користити лични картон 

ученика (eвидeнциja o прoцeсу и 

прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и 

прeпoрукe) као извор података и 

показатеља о напредовању ученика. 

Предности коришћења личног картона 

ученика су вишеструке: омогућава 

кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe 

нaпрeдoвaњa, представља увид у прaћeњe 
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различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 примени достигнут ниво 

усвојенеи ниво технике 

кретања у игри, спорту, и 

свакодневном животу. 

 поседује висок ниво знања, 

вештине и умења. 

 демонстрира сложеније 

комплексе вежби.  

 примењује у свакодневном 

животу.  

 препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

 препознаје лепоту покрета и 

кретања у физичком вежбању 

и спорту. 

 

21584. Развој покретљивости 

 без и са реквизитима, 

 уз коришћење справа, 

 уз помоћ сувежбача. 
3. Развој аеробне издржљивости 

 истрајно и интервално трчање,  

 вежбање уз музику – аеробик, 

 тимске и спортске игре, 

 пешачење у дужини од 10 km 
(организовати у оквиру недеље 
школског спорта или активности у 

природи - излет) 

 други модели вежбања. 
4. Развој координације 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и 
променљивим условима (кретање 

екстремитетима у више равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге 

 једноставне и сложене кретне 
структуре изводити максималним 

интензитетом из различитих 

почетних положаја, изазване 
различитим чулним надражајима 

(старт из различитих положаја итд.),  

 штафетне игре,  

 извођење вежби различитом 
максималном брзином (бацања, 

скокови, акробатика, шутирања, 

ударци кроз атлетику, гимнастику, 
тимске и спортске игре). 

 
За ученике који из здравствених 

разлога изводе посебно одабране вежбе, 

потребно је обезбедити посебно место за 
вежбање, а за оне са којима се програм 

реализује по индивидуално образовном 

програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити 
одговарајуће  услове, узимајући у обзир 

њихове могућности. 

рaзличитих аспеката учења и развоја, 

представља, подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

 

У циљу сагледавања и анализирања 

ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник 

подједнако, континуирано прати 

и  вреднује: 

 

1. Активност и однос ученика према 

физичком и здравственом васпитању 

који обухвата: 

 вежбање у адекватној спортској 

опреми;  

 редовно присуствовање часовима 

Физичког и здравственог васпитања;  

 учествовање у ваннаставним и 

ваншколским активностима и др.  

 

21248. Приказ више 

комплекса усвојених 

општеприпремних вежби (вежби 

обликовања), са и без реквизита; 

 

3744. Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, 

умења и навика (напредак у 

усавршавању технике): 

 

АТЛЕТИКА 

Основни садржаји 
Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање – припрема за 

крос. 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

 сврсисходно користи научене вежбе у 

спорту, рекреацији и различитим 

ситуацијама; 

 зна и разуме комлексе простих и 

општеприпремних вежби. 

 упоређује резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст.       

 чува животну средину током 

вежбања.      

1. Атлетика 

Препорука је да се садржаји 

атлетике реализују у јесењем и 

пролећном периоду, у складу 

са условима. 

 

Основни садржаји 

 Усавршавање технике 

Атлетика:  

Tехника измене штафете; скока 

увис леђна техника;  

Спринтерско трчање 60 m на 

време; Бацање кугле бочном 

техником. Истрајно трчање у 

трајању од 12 минута. Техника 

бацања „вортекса” 
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Скок увис (леђна техника) 

Бацање „вортекс-а“. 

Проширени садржаји 
Скок увис (леђна техника) 

Тробој 

 

 користи основну терминологију 

вежбања.          

 Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 примени достигнут ниво усвојенеи ниво 

технике кретања у игри, спорту, и 

свакодневном животу. 

 поседује висок ниво знања, вештине и 

умења. 

 демонстрира сложеније комплексе 

вежби.  

 примењује у свакодневном животу.  

 препознаје грешке при вежбању и 

схвата циљ вежбе.  

 препознаје лепоту покрета и кретања у 

физичком вежбању и спорту. 

 кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике и спортске гране - 

дисциплина које се уче. 

 развија своје моторичке способности 

применом вежбања из атлетике. 

 одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 примењује мере безбедности у вежбању 

у школи и ван ње. 

 примењује здравствено хигијенске мере 

у вежбању.  

 одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима 

 примени атлетске дисциплине у складу 

са правилима 

 развија своје моторичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

 учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских 

такмичења 

спринтерског трчања и 

ниског старта. Трчање 

деоница до 60 m. Техника 

штафетног трчања (4 x 60 

m); 

 Усавршавање технике 

истрајног трчања и високог 

старта; 

 Скок удаљ техника 

„увинуће” и предвежбе 

за  корачну технику; 

 Скок увис леђном 

техником (предвежбе); за 

напредније ученике 

техника скока увис леђном 

техником  

 Бацања кугле 3 kg 

девојчице, 4 kg дечаци – 

бочна техника; 

 Бацање „вортекс-а” у даљ; 

 Четворобој – кроз 

унутародељенско 

такмичење применити 

четири дисциплине 

(пример: спринтерско 

трчање 60 m, бацање 

вортекса или кугле, 

скокови увис или удаљ, 

истрајно трчање 600 m 

ученице, 800 m ученици). 

 

Трчање школског кроса. 

 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације 

вежби  карактеристичних за 

поједине справе: 

 Ученик зна и разуме комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 Користи научене вежбе у 

спорту и рекреацији у 

Препорука је да се садржаји рeализују у 

оба полугодишта.  
 

Основни садржаји 

Ученици се деле у радне групе према 
полу, према нивоу усвојености вежби из 

претходних разреда и њиховим способностима. 

Спортска гимнастика     

Вежбе на тлу:  

 став на шакама, издржај, 

колут напред, уз помоћ; 

 премет странце упором 
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Тло 

Прескок 

Трамполина 

Вратило 

Двовисински разбој 

Паралелни разбој 

Кругови 

Коњ са хватаљкама 

Греда 

Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније 

вежбе и комбинације вежби 

 

различитим животним 

ситуацијама. 

 одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

 примени вежбања из 

гимнастике за развој 

моторичких способности 

 Схвата вредности спортске 

гимнастике за сопствени 

развој. 

 кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике и спортске гране - 

дисциплина које се уче. 

 Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

апортским манифестацијама. 

 Примењује мере безбедности 

у вежбању у школи и ван ње. 

 Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима и 

изводи ротације тела. 

 Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

 демонстрира сложеније 

комплексе вежби.  

 Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама 

Са ученицима, који нису савладали поједине 

вежбе из програма до осмог разреда, раде се 
оне предвежбе и вежбе које ће им омогућити 

њихово усвајање. Задаци обухватају вежбе и 

комбинације вежби које ученици савладали у 
претходним разредима, без отежања (или са 

минималним отежањима), у складу са 

морфолошким карактеристикама и мотричким 
способностима ученика овог узраста. У раду са 

ученицима неопходно је поставити више 

радних места. Иницирати ученике да 
самостално креирају комбинације вежби и, уз 

помоћ наставника, организују чување и 

помагање. Промена радих места врши се након 
одређеног броја понављања. Група које није 

прошла неки задатак на часу, исти ће 

реализовати на следећем часу. Ученику који 
није у могућности да изведе одређене вежбе, 

дају се олакшани задаци. Ученике треба 

подстицати и помоћи им да организују 
полигоне који одговарају њиховим 

способностима и усвојености гимнастичких 

задатака.  
      Проширени садржаји  

Могу се реализовати кроз часове на 

којима се реализују основни садржаји путем 
програма који је диференциран према 

способностима ученика – за напредне ученике 

(ИОП 3). Oвакве моделе могуће је применити 
на све садржаје спортске гимнастике.  

 

      Тло (ученице и ученици):  
           Основни садржаји 

 комбинација вежби научених током 
основне школе која садржи: вагу 

претклоном и заножењем; варијанте 
колута напред и колута назад; став на 

шакама - издржај, колут напред - уз 

помоћ; премет странце упором 
(„звезде”) у „бољу страну” и сп. 

премет странце упором у „слабију 

страну”; за ученице додати вежбе из 
ритмике: плесни корак, скок, окрет, 

равнотежу у успону. 

     Проширени садржаји 

 комбинација предвиђена за све 

ученике са тежим вааријантама 
наведених вежби  

 
Прескок (ученице и ученици):               

             Основни садржаји 

              коњ у ширину висине 110 цм (уз 
квалитетну даску висина коња 120 цм):  

(„звезде”) у „бољу страну” 

и спојено премет странце 

упором у „слабију страну” 

 ученик, према својим 

способностима, креира 

састав који садржи вежбе 

које је научио током 

основне школе. 

      Прескок:  

 разношка, згрчка (висина 

справе до 120 цм), ученик 

индивидуално одређује 

удаљење даске од справе;  

   Трамполина или одскочна 

даска (ученице и ученици): 

 ученик бира да ли ће 

извести скок пруженим 

телом; скок са окретом за 

180
о
 или скок са окретом за 

360
о
;  скок са згрченим 

предножењем. 

        Вратило 

 дочелно вратило: 

суножним одривом узмак 

до упора предњег; саскок 

замахом (зањихом) до 

става на тлу, 

 дохватно вратило: из упора 

предњег спадом назад 

саскок подметно, 

 доскочно вратило: њихање 

са повећаном амплитудом 

и саскок у предњиху са 

окретом за 180
о
 

    Двовисински разбој 

 лицем према нижој притци, 
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 згрчка и разношка – удаљавањем 

даске усавршавање фаза првог и фазе 

другог лета. 

             Проширени садржааји 
             коњ  у ширину (120 за ученце и 125 cm 

за ученике);  

 припремне вежбе за прескоке са 
заножењем и прескоци са заножењем. 

 

Трамполина или одскочна даска (ученице и 

ученици): 
              Основни садржаји 

 скокови: пруженим телом окретом око 
уздужне осе за 1800;  скок са згрченим 

предножењем - усавршавање. 

          Проширени садржаји 
–  скокови пруженим телом са окретом око 

уздужне осе за 3600; скок са предножним 

разножењем - усавршаваање. 
 

 Вратило 

          Основни садржаји       

 дочелно вратило: суножним одривом 
узмак до упора предњег; саскок 

замахом (зањихом) до става на тлу), 

 дохватно вратило: из упора предњег 
спадом назад саскок подметно, 

 доскочно вратило: њихање са 
повећаном амплитудом и саскок у 

предњиху са окретом за 1800 

            Проширени садржаји 

 комбинација: узмак из виса стојећег, 
ковртљај назад у упору и сп. спадом 

назад саскок подметно 
 

Двовисински разбој 

         Основни садржаји  

 лицем према нижој притци, вис 
предњи: одгуривањем једне ноге о н/п, 

зањих предњих до н/п, зањих и 

спојено саскок у зањиху; 
            Проширени садржаји 

 комбинација: суножним одривом 
узмак из згиба стојећег, ковртљај 

назад у упору, саскок замахом ногама 

уназад (зањихом), до става на тлу. 

 вис предњи на в/п; климом 

успоставити њих 
  

      Паралелни разбој 

               Основни садржаји  

вис предњи: одгуривањем 

једне ноге о н/п, зањих 

предњих до н/п, зањих и 

спојено саскок у зањиху; 

          Паралелни разбој 

 комбинација: из положаја 

бочно: наскок у упор, 

предњих, зањих, 

предњихом до седа 

разножно пред рукама; 

кроз узручење прехват до 

седа разножно за рукама, 

заножењем сножити, 

њихање у упору и спојено 

предњихом саскок 

предношка (или 

заношка).             
   Кругови 

                дохватни кругови 

(ученици и ученице):   

 комбинација: замахом - 

предњихом вис узнето, 

вис стрмоглаво, вис 

узнето, вис стражњи – 

саскок (уз помоћ);  
                доскочни кругови 

(ученици): 

 комбинација: из виса 

предњег згибом (вучењем) 

вис узнето, вис стрмоглаво 

– издржај, вис узнето, 

згибом отварање у вис 

предњи и спојено саскок 

(уз помоћ).   

   Коњ са хваатаљкама 
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 комбинација: из положаја бочно: 

наскок у упор, предњих, зањих, 

предњихом до седа разножно пред 

рукама; кроз узруцење прехват до седа 
разножно за рукама, заножењем 

сножити, њихање у упору и сп. 

предњихом саскок предношка (или 
заношка) 

                Проширени садржаји 

 комбинација као за основне 
садржаје  са отежањем: наскок у упор 
и спојено предњих и зањих и код 

саскока предњихом предношка са 

окретом за 1800 или зањихом заношка. 

      
Кругови 
               Основни садржаји  

                дохватни кругови (ученици и 

ученице):   

 комбинација: замахом - предњихом 

вис узнето, вис стрмоглаво, вис 
узнето, вис стражњи – саскок (уз 

помоћ);  
                доскочни кругови (ученици): 

 комбинација: из виса предњег згибом 
вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – 

издржај, вис узнето, згибом отварање 
у вис предњи и спојено саскок (уз 

помоћ).   

                  Проширени садржаји 

  предвиђене комбинације вежби 

извести без помоћи. 
 

Коњ са хваатаљкама 

          Основни садржаји  

 из упора предњег на хватаљкама 

премах одножно десном до упора 
јашућег; њих у упору јашућем, премах 

одножно левом до упора стражњег; 
премах одножно десном назад до 

упора јашућег, премах одножно левом 

назад до упора и сп. саскок; 
                 Проширени садржаји 

 наскок у упор предњи; премах 
одножно десном напред; премах 

одножно левом напред, премах 

одножно десном назад до упора 
јашућег; њих у упору са изразитијим 

преношењем тежине са руке на руку и 

спојено премахом одножно десне 
саскок са окретом за 900 улево. 

 

 из упора предњег на 

хватаљкама премах 

одножно десном до упора 

јашућег; њих у упору 

јашуцем, премах одножно 

левом до упора стражњег; 

премах одножно десном 

назад до упора јашуцег, 

премах одножно левом 

назад до упора и спојено 

саскок; 

            Греда 

  Ниска греда 

 ученица комбинује кратак 

састав избором вежби 

научених током основне 

школе, редоследом који 

она жели: наскок; 

различити начини ходања и 

трчања; поскоци; скокови; 

окрети; равнотеже, саскок. 

           Висока греда  

Комбинација: (чеоно према 

греди) из места или залетом 

наскок премахом одножно у 

упор јашући; окрет за 90
0
, 

грчењем ногу  стопала 

поставити иза тела и прећи у 

упор чучећи; чучањ одручити; 

усправ; комбинацију са ниске 

греде извести на високој; 

саскок пружено или згрчено из 

положаја чеоно или бочно у 

односу на справу. 
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           Греда 

Вежбе прво научити на тлу, шведској клупи и 
ниској греди и на крају на високој греди. 

          Основни садржаји  

Ниска греда 

 ученица комбинује кратак састав 

избором вежби научених током 
основне школе, редоследом који она 

жели: наскок; различити начини 

ходања и трчања; поскоци; скокови; 
окрети; равнотеже, саскок 

         Висока греда  

 Комбинација: (чеоно према греди) 
наскок из места или залетом наскок 
премахом одножно у упор јашући; 

окрет за 900, грчењем ногу  стопала 

поставити иза тела и прећи у упор 
чучећи; чучањ одручити; усправ; 

комбинацију са ниске греде извести на 

високој; саскок пружено или згрчено 
из положаја чеоно или бочно у односу 

на справу.  

            Проширени садржаји 

 програм за све ученице отежати: 

после наскока у упор јашући и окрета 
замахом ногама у заножење прећи у 

упор чучећи. Сва остала кретања и 

саскок извести у тежој варијанти. 
 

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТОВА 

Футсал: 
Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила 

Рукомет: 
Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Кошарка: 
Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Одбојка: 
Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Активност по избору 
 

 Препознаје основне 

исложене 

одбојкашке  елементе. 

 изведе елементе 

одбојкашке технике;  

 примени основна правила 

одбојке; 

 користи елементе технике 

у игри; 

 примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 Препознаје основне и 

сложене футсал технике. 

1. Основе тимских и 

спортских игара 

 

3. 1. Футсал 

 Са ученицима поновити 

усвојене елементе 

технике и тактике. 

 Примена усвојених 

елемената у диригованој 

и ситуационој игри. 

 Игра уз примену правила. 

 

3.2. Рукомет 

 Са ученицима поновити 

усвојене елементе 

технике и тактике. 

Одбојка:  

Горњи сервис; 

индивидуални и групни блок; 

придржавање тактичких 

упутстава и кретање у игри; Игра 

преко мерже (примена елемената 

технике у игри). 

Рукомет: 

Примена елемената 

технике у игри. Придржавање 

тактичких упутстава и кретање у 

игри. 

Кошарка: 

Примена елемената 

технике у игри. Придржавање 

тактичких упутстава и кретање у 
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 примени основна правила 

фустала; 

 користи елементе технике 

у игри; 

 примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 Препознаје основне 

исложене 

рукометне  елементе. 

 изведе елементе 

рукометне технике;  

 примени основна правила 

рукомета; 

 користи елементе технике 

у игри; 

 примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

 Препознаје основне 

исложене 

одбојкашке  елементе. 

 изведе елементе 

окошаркашке технике;  

 примени основна правила 

кошарке; 

 користи елементе технике 

у игри; 

 примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

 учествује на 

унутародељенским 

 Примена усвојених 

елемената у диригованој 

и ситуационој игри. 

 Игра уз примену правила. 

 

3.3. Кошарка 

 Са ученицима поновити 

усвојене елементе 

технике и тактике. 

 Примена усвојених 

елемената у диригованој 

и ситуационој игри. 

 Игра уз примену правила. 

 

3.4. Одбојка 

 Са ученицима поновити 

усвојене елементе 

технике и тактике. 

 Примена усвојених 

елемената у диригованој 

и ситуационој игри. 

 Игра уз примену правила. 

 

3.5. Активности по избору 

 У складу са просторно 

техничким могућностима 

школе наставник у договору 

са учницима реализује неке 

од наведених активности: 

 Кондиционо вежбање 

(кружни тренинг, 

аеробик, елементи 

фитнеса и др.) 

 Пливање и ватерполо; 

 Скијање; 

 Клизање; 

игри. 
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такмичењима; 

 Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским 

манифестацијама. 

 Решава конфликте на 

друштвено прихватљив 

начин. Прихвата победу и 

пораз 

 

 

 

 

 Бадминтон; 

 Стони тенис; 

 Оријентиринг; 

 Игра „Јаџент“; 

 Основни елементи 

борилачких спортова и 

самоодбране по избору 

наставника; 

 Друге активности по 

избору Стручног већа 

школе; 

 Активности од значаја за 

локалну заједницу. 

ПЛЕС И РИТМИКА 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Народно коло „Моравац“. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

Енглески валцер 

 

 изведе кретања у 

различитом ритму; 

 игра народно коло; 

 изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других култура;  

 изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку 

пратњу; 

 Демонстрира различите 

врсте плеса, ритмичких 

вежби  и народних кола. 

 Препознаје и исправља 

грешке при извођењу 

покрета и вежби.  

 Повеже врсте вежби, игара 

и спорта са њиховим 

утицајем на здравље. 

 

Плес и ритмика 

 

 Њихања и кружења са вијачом у 

фронталној и сагиталној равни у 

месту и кретању (вежбе по 

избору наставника).  

 Дупли провак кружењем вијаче 

унапред. 

 Састав са вијачом.  

 Дупли провлак кружењем вијаче 

уназад. 

 Састав са обручем састављен од 

елемената обрађених у петом, 

шестом и седмом разреду. 

 Састав са лоптом састављен од 

елемената обрађених у петом, 

шестом и седмом разреду. 

 Усавршити коло из краја у коме 

се школа налази, усвојено у 

предходном разреду. 

 Коло „Моравац“ поновити 

варијанте из претходних 

разреда. 

 Енглески Валцер – мешовити 

парови. 

Плес и ритимка:  

 Вежба са вијачом, лоптом 

или обручем. Дупли провак 

кружењем вијаче унапред и 

уназад.  

 Народно „Моравац“ коло уз 

музику (трећа, четврта и пета 

варијанта). 

 Енглески валцер (мешовити 

парови). 

 

ПЛИВАЊЕ И ВАТЕРПОЛО  преплива 25 m техником 1. Пливање и ватерполо 
Наставна тема пливање и ватерполо, 

Пливање и ватерполо:  
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Пливање 
Техника крауле, леђног краула и 

прсног пливања. 

Одржавање на води на разне 

начине и самопомоћ. 

Роњење у дужину 10-15m. 

Скокови на ноге и главу. 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Помоћ другима у води 

Ватерполо 
Пливање са лоптом. 

Хватање и додавање. 

Основни елементи тактике и 

игра. 

 

краула, леђног краула и 

прсном техником; 

 процени своје способности и 

вештине у води; 

 скочи у воду на ноге и на 

главу. 

 рони у дужину у складу са 

својим могућностима 

 поштује правила понашања у 

води, и око водене средине; 

 уочи ризичне ситуације у 

води и око ње; 

 вреднује утицај примењених 

вежби на организам; 

 Примењује здравствено 

хигијенске мере у вежбању.  

 Контролише покрете и 

одржава тело у води. 

 

реализује се у школама у којима за то постоје 

услови, у оквиру редовне наставе. 
Школе које се определе за реализацију 

програмских садржаја пливања и ватерпола на 

објектима изван школе, часове организују по 
посебном распореду. 

Уколико не постоји могућност 

реализације наставе пливања у овом разреду, 
број часова намењен овој наставној теми 

распоређује се другим наставним темама 

предвиђених програмом. 
 

1. Пливање 

Приликом реализације садржаја Пливања 
формирати групе пливача и непливача. 

 

Основни садржаји 
Вежбе дисања, рад ногу, пловак, 

одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни 

краул), техника прсног пливања, скок на главу 
и зрон. 

Пливање техником краула или леђног краула; 

Пливање 50 m једном од техника и пливање 25 
m на време. Роњење по дужини у складу са 

способностима ученика 10-15 m; 

 
Проширени садржаји 

Мешовито пливање техникама 

леђног краула, прсног и краул пливања 
 

21008. Ватерполо 

Садржаји ватерпола реализују се са 
ученицима који припадају групи 

„пливача”: 

 Одржавање на води; 

 Пливање са лоптом (вођење 
лопте); 

 Хватање и додавање лопте; 

 Шут на гол. 

 Основни елементи тактике; 

 Игра. 

 Техника пливања (краул, 

леђном и прсном техником) 3 

x 25 m. 

 Пливање са лоптом и шут на 

гол. 

 

ПОЛИГОНИ 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 

Полигон са препрекама 

 

 процени ниво сопствене 

дневне физичке активности; 

 користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких 

способности;   

 процени последице 

недовољне физичке 

Полигони  
Наставник након једне или више 

обрађених наставних тема може реализовати 

полигон у складу са усвојеним моторичким 
садржајима из:  

 спортских игара; 

 гимнастике, као и 

 полигон са препрекама који 
садржи:  

колутања и пузања, провлачења, промене 
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активности 

 примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње; 

 одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

 примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама; 

 

правца, савладавања препреке одбочком, 

прескакања препрека увис и удаљ, 
прелажење високе греде, узмак на 

вратилу, пењање на шведске лестве и 

саскок, пењање уз шипку или конопац. 
По могућству саставити полигон сличан 

(олакшан) полигону који се примењује у 

Војсци Србије, пример: пузање испод 
препреке; прескок препреке до висине 

колена; прелажење преко високе 

препреке (шведски сандук, коњ, 
рипстол...); прелажење преко високе 

греде; наскок на почетак високог 

вратила, бочно померање на вратилу 
(прелаз целе шипке у вису) саскок; 

гажење кроз неколико оквира 

„шведског“ сандука; пењање и 
прелажење преко отвореног рипстола; 

узмак на вратилу; трчање преко ниске 

греде, скок са струњаче на струњачу; 
пењање уз две шипке или конопац. 

Напомена: моторичке задатке и њихов 

редослед комбиније наставник у складу са 
материјално-техничким условима 

 

Тестирање и мерење 
Праћење физичког развоја и моторичких 

способности спроводи се на почетку и крају 

школске године, из простора 
кардиореспираторне издржљивости (процена 

аеробног капацитета), телесног састава 

(посебно телесне масноће), мишићне снаге, 
издржљивости у мишићној снази, гипкости и 

агилности. Модел континуираног праћења 

физичког развоја и моторичких способности у 
настави Физичког и здравственог васпитања, 

батерија тестова, критеријумске референтне 
вредности и начин њиховог тумачења, 

организација и протокол тестирања као 

педагошке импликације детаљно су објашњени 
у наведеном приручнику.  

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

Утицај различитих вежбања на 

кардио-респираторни систем, 

склетно-мишићни и организам 

уопште. 

Здравствено-хигијенске мере пре 

и после вежбања. 

 процени ниво сопствене 

дневне физичке 

активности; 

 користи различите вежбе 

за побољшање својих 

физичких способности;   

 процени последице 

Ова наставна област 

реализујe се кроз све друге 

наставне области и теме уз 

практичан рад и састоји се од 

две наставне теме Физичко 

вежбање и спорт и 

Здравствено васпитање 

1. Индивидуални напредак 

моторичких способности 
 

Индивидуални напредак 

моторичких способности 

сваког ученика процењује се у 

односу на претходно 
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Значај правилне исхране. 

Енергетски напици и њихова 

штетност. 

Прва помоћ након површинских 

повреда, уганућа у прелома. 

Значај вежбања у природи. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

Правилно конзумирање додатака 

исхрани. 

Мере заштите репродуктивног 

здравља у процесу вежбања 

 

недовољне физичке 

активности 

 примени мере безбедности 

у вежбању  у школи и ван 

ње; 

 одговорно се односи 

према објектима, справама 

и реквизитима; 

 примени и поштује 

правила игара у складу са 

етичким нормама; 

 примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима; 

 решава конфликте на 

друштвено прихватљив 

начин; 

 пронађе и користи 

различите изворе 

информација за 

упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

 прихвати победу и пораз;  

 уважи различите спортове 

без обзира на лично 

интересовање; 

 примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама; 

 повеже значај вежбања за 

одређене професије; 

 вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и 

спорту; 

 проверено стање. Приликом 

оцењивања неопходно је узети 

у обзир способности ученика, 

степен спретности  и 

умешности. Уколико ученик 

нема развијене посебне 

способности, приликом 

оцењивања узима се у обзир 

његов иднивидуални напредак 

у односу на претходна 

достугнућа и могућности као 

и ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

 

Код ученика ослобођених од 

практичног дела наставе, 

наставник прати и вреднује: 

– познавање 

основних правила, гимнастике, 

атлетике, спортске игре, 

пливања, ватерпола и основних 

здравствено-хигијенских правила 

вежбања; 

– учешће у 

организацији ваннаставних 

активности. 

 

 Праћење, вредновање и 

оцењивање ученика ослобођених 

од практичног дела наставе, 

наставник може извршити 

усменим или писменим путем. 

 

 Праћење вредновање и 

оцењивање ученика са 

инвалидитетом врши се на 
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 подстиче породицу на 

редовно вежбање; 

основу њиховог иднивидуалног 

напретка. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Утицај различитих вежбања на 

кардио-респираторни систем, 

склетно-мишићни и организам 

уопште. 

Здравствено-хигијенске мере пре 

и после вежбања. 

Значај правилне исхране. 

Енергетски напици и њихова 

штетност. 

Прва помоћ након површинских 

повреда, уганућа у прелома. 

Значај вежбања у природи. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

Правилно конзумирање додатака 

исхрани. 

Мере заштите репродуктивног 

здравља у процесу вежбања 

 

 повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим  утицајем  на 

здравље; 

 коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама;  

 користи здраве намирнице у 

исхрани; 

 разликује корисне и штетне 

додатке исхрани;  

 примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању;  

 правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ приликом 

повреда; 

 чува животну средину током 

вежбања; 

 препозна последице 

конзумирања дувана, алкохола 

и штетних енергетских 

напитака; 

 води рачуна о репродуктивним 

огранима приликом вежбања. 

 Примењује здравствено 

хигијенске мере у вежбању.  

Ова наставна област 

реализујe се кроз све друге 

наставне области и теме уз 

практичан рад и састоји се од 

две наставне теме Физичко 

вежбање и спорт и 

Здравствено васпитање 

 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Ученик остварује минималан 

напредак у савладавању 

програма предмета и 

испуњавања уз велику помоћ 

наставника захтеве који су 

утврђени у већем делу 

основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

Ученик остварује напредак у 

савладавању програма 

предмета испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

већи део на средњем нивоу 

постигнућа, уз већу помоћ 

наставника, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

Ученик  остварује значајан 

напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног нивоа 

постигнућа уз мању помоћ 

наставника, односно захтева 

Ученик остварује веома 

значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу, 

као и већину захтева са 

напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа, односно 
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прилагођеним стандардима 

постигнућа и ангажовање 

ученика. 

 

 

 

Ученик остварије редности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности са 

доста грешака при извођењу. 

 

постигнућа, уз ангажовање 

ученика.  

 

 

Ученик остварије  вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

вече грешке при извођењу. 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз 

висок степен ангажовања. 

 

 

Ученик остварује вредности 

националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и 

моторичких способности уз 

мање грешке при извођењу. 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

постигнућима, уз веома висок 

степен ангажовања. 

 

 

Ученик остварије ниво 

вредности националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности без грешака при 

извођењу. 

АТЛЕТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основне 

дисциплине атлетике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик препознаје технику 

измене штафете; скока увис 

леђне технике;бацање кугле-

бочна техника  као и  

спринтерско трчање 

 

Ученик препознаје технику 

ниског старта и разликује 

ниски од високог старта. 

 

Ученик остварује минималне 

вредности мерења. 

 

 

 

 

 

 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

већу помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз велику помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира 

технику измене штафете, 

,бацања кугле-бочна техника, 

скока увис-леђна техника као и 

технику спринтерског трчања 

и ниски старт. 

 

Ученик остварује средње 

вредности мерења. 

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

Ученик који 

остварује  напредак уз малу 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе дисциплине атлетике уз 

мању помоћ наставника 

 

Ученик разуме и зна да 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби уз мању помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира 

технику измене 

штафете,бацања кугле-бочна 

техника, скока увис-леђна 

техника, као и технику 

спринтерског трчања и ниски 

старт. 

 

Ученик зна и разуме правила 

штафетне трке уз мању помоћ 

наставника. 

 

Ученик зна и разуме правила 

спринтерске  трке уз мању 

Ученик који остварује  висок 

напредак при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно  разуме 

поделу и зна да наведе 

дисциплине атлетике 

самостално. 

 

Ученик  самостално 

демонстрира комлексе 

сложених и општеприпремних 

вежби 

 

Ученик потпуно  самостално, 

без грешки демонстрира 

атлетске технике : технику 

измене штафете,бацања кугле-

бочна техника, скока увис-

леђна техника, као и технику 

спринтерског трчања и ниски 

старт 

 

Ученик примењује све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника 

 

Ученик се одговорно  односи 

према објектима, справама и 

реквизитима. 
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наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања 

помоћ наставника. 

 

Ученик уз малу помоћ 

наставника зна да наведе 

каракеристике Крос трчања, и 

у великој мери реализује 

задату дистанцу. 

 

Ученик примењује 

безбедносне мере при 

демонстрацији технике бацања 

кугле. 

 

Ученик се одговорно  односи 

према објектима, справама и 

реквизитима. 

 

Ученик препознаје грешке при 

извођењу атлетских техника, 

уз мању помоћ наставника. 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе. 

  

Ученик потпуно 

самостално  зна да наведе 

наведе каракеристике Крос 

трчања, и успева да истрчи 

задату дистанцу. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА Ученик који остварује 

минималан напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма. 

 

Ученик препознаје основну 

поделу спортске гимнастике. 

 

Ученик препознаје комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик разликује вежбе на 

партеру од вежби на справама. 

 

Ученик препознаје основну 

терминологију спортске 

гимнастике (правилан назив 

гимнастичких елемената) 

 

Ученик препознаје вежбе на 

партеру.  

 

Ученик који 

остварује  напредак уз велику 

помоћ наставника при 

савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз већу 

помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

простих и општеприпремних 

вежби уз већу помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз већу помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз већу помоћ 

Ученик који 

остварује  напредак уз 

минималну помоћ наставника 

при савладавању програма 

 

Ученик разуме поделу и зна да 

наведе вежбе и справе 

спортске гимнастике уз 

минималну  помоћ наставника  

 

Ученик демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 

вежби уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Ученик уз мању помоћ 

наставника демонстрира вежбе 

на партеру (колут напред, 

колут назад, став на шакама, 

премет странце „звезда“, мост, 

краћи састав на тлу. 

 

Ученик уз мање грешке помоћ 

Ученик који 

остварује  напредак без помоћ 

наставника при савладавању 

програма 

 

Ученик потпуно разуме поделу 

и зна самостално да наведе 

вежбе и справе спортске 

гимнастике. 

 

Ученик самостално 

демонстрира комлексе 

сложених општеприпремних 

вежби. 

 

Ученик самостално наставника 

демонстрира вежбе на партеру 

(колут напред, колут назад, 

став на шакама, премет 

странце „звезда“, мост, краћи 

састав на тлу. 

 

Ученик самостално и без 
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Ученик зна да наведе 

гимнастичке справе и њихове 

карактеристике уз помоћ 

наставника. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира гимнастички 

елемент уз велику помоћ 

наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм-125цм  – техника згрчка 

и разношка. 

 

Ученик демонстрира ходање 

на греди са окретима и 

одржавањем равнотеже уз 

мању помоћ наставника.  

 

Ученик примењује минималне 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

наставника демонстрира 

прескок повишене справе до 

120цм – 125цм– техника згрчка 

и разношка. 

 

Ученик демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже уз мању помоћ 

наставника.  

 

Ученик 

примењује  безбедносне мере 

при демонстрацији техника. 

грешки демонстрира прескок 

повишене справе до 120цм – 

техника згрчка и разношка. 

 

Ученик самостално и без 

грешки демонстрира 

технику  ходање на греди са 

окретима и одржавањем 

равнотеже. 

 

Ученик примењује  све 

безбедносне мере при 

демонстрацији техника. 

 

Ученик зна и увиђа 

самостално  грешке при 

вежбању и схвата циљ вежбе.  

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТОВА 

Ученик препознаје основе 

тимских спортова као и 

реквизите који се користе у 

истим. 

 

Ученик препознаје 

елементе  технику вођења и 

додавања лопте у тимским 

спортовима (футсал ,кошарка, 

рукомет) 

 

Ученик препознаје терен на 

коме се одређени спорт 

реализује. 

 

Ученик препознаје 

посебне  елементе техника у 

тимским спортовима као и 

основна правила игре. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира основну технику 

вођења и додавања лопте 

(рукомет, футсал, кошарка) 

 

Ученик рпепознаје елементе 

Ученик зна да наведе основна 

правила тимских спортова уз 

велику помоћ наставника 

 

Ученик 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

,кошарка, рукомет) уз веће 

грешке. 

 

Ученик зна да демонстрира 

елементе технике одбојке 

(горње и доње одбијање лопте 

–прсти, чекић) уз помоћ 

наставника. 

Ученик зна да разликује врсте 

сервиса у одбојци уз већу 

помоћ наставника 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик демонмстрира са 

Ученик зна да наведе правила 

тимских спортова уз малу 

помоћ наставника. 

 

Ученик зна и разуме као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

,кошарка, рукомет) уз 

минималне грешке. 

 

Ученик зна, разуме и 

демонстрира елементе технике 

одбојке (горње и доње 

одбијање лопте –прсти, чекић) 

са минималним грешкама. 

 

Ученик зна да разликује врсте 

сервиса у одбојци уз мању 

помоћ наставника 

 

Ученик зна, разуме и 

демонмстрира са малим 

грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

Ученик самостално зна да 

наведе правила тимских 

спортова. 

 

Ученик самостално зна, разуме 

као и да 

демонстрира  елементе  техник

у вођења и додавања лопте у 

тимским спортовима (футсал 

,кошарка, рукомет) 

 

Ученик зна самостално, разуме 

и демонстрира елементе 

технике одбојке (горње и доње 

одбијање лопте –прсти, чекић). 

 

Ученик зна самостално да 

разликује и демонстрира врсте 

сервиса у одбојци  

 

Ученик зна, разуме и 

демонмстрира одбојкашку 

технику - сервис и пријем 

сервиса. 

 

Ученик зна, разуме и 
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технике одбојке (горње и доње 

одбијање лопте –прсти, чекић)  

 

Ученик препознаје елементе 

технике одбојке- сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик препознаје елементе 

технике одбојке-  блок. 

 

Ученик учествује у игри уз 

минимано залагање. 

већим грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик демонмстрира са 

већим грешкама. 

одбојкашку технику – блок 

 

Ученик учествује и прати  игру 

уз минимално примењивање и 

разумевање правила игре, као и 

тактике. 

 

Ученик демонстрира са већим 

грешкама. 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса. 

 

Ученик зна, разуме и 

демонсстрира са мањим 

грешкама. 

одбојкашку технику – блок 

 

Ученик учествује, и прати  у 

игри и примењује правила 

игре, као и тактику. 

самостално демонмстрира 

одбојкашку технику - сервис и 

пријем сервиса 

 

Ученик зна, разуме и 

самостално 

демонсстрира  одбојкашку 

технику – блок 

 

Ученик учествује, и 

прати  игру, и примењује 

правила игре, као и тактику. 

 

Учествује на школском 

такмичењу, и у систему 

школских спортских 

такмичења. 

 

Примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама, као и у 

свакодневном животу. 

ПЛЕС И РИТМИКА Ученик препознаје и разликује 

реквизите ритмичке 

гимнастике 

 

Ученик препознаје основне 

елементе са ритмичким 

реквизитима. 

 

Ученик покушава да 

демонстрира основне елементе 

ритмичке гимнастике са 

реквизитима.  

 

Учени препознаје народно 

коло „Моравац“ 

 

Ученик учествује у игри 

народног кола уз минимално 

залагање.  

демонстрира прескок вијаче са 

већим потешкоћама. 

 

зна и разуме уз већу помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

демонстрира уз велике грешке 

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 

самостално, са мањим 

потешкоћама прескаче вијачу 

зна и разуме уз мању помоћ 

наставника како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

демонстрира уз мање 

 грешке трћу, четврту и пету 

верзију народног 

кола  „Моравац“ 

самостално без потешкоћа 

прескаче вијачу 

 

зна и разуме како се користе 

реквизити ритмичке 

гимнастике 

 

зна разуме и самостално 

демонстрира  

трћу, четврту и пету верзију 

народног кола  „Моравац“ 

 

Самостално уз музику 

демонстрира краћи састав са 

реквизитима 

 

Препознаје и исправља грешке 

при извођењу покрета и 

вежби.  

ПОЛИГОНИ препознаје станице на 

полигону 

зна да процени ниво сопствене 

дневне физичке активности 

примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње 

зна да примени високе мере 

безбедности у вежбању  у 
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уз велику помоћ наставника 

реализује полигон, 

постиже минимано мерење за 

задати полигон уз веће грешке 

при реализацији 

 

 

 

 

 

уз  помоћ наставника реализује 

полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз веће 

грешке при реализацији 

 

реализује  полигон, 

постиже средњи ниво мерења 

за задати полигон уз вмање 

грешке при реализацији 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

 

 

 

 

школи и ван ње. 

 

без грешки реализује задати 

полигон, 

постиже висок ниво мерења  

 

зна да самостално осмисли 

полигон спретности и 

окретности. 

 

одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И 

СПОРТ 

минимално залагање при 

спортском вежбању 

 

минимално ношење спортке 

опреме 

 

Ученик се одности са 

минимумом поштовањем 

према наставнику, субјектима 

игре судији, публици. 

 

препознаје основне вежбе и 

њихов утицај на здравље 

препознаје основе Фер-плеја 

 

препознаје облике насиља у 

спорту 

 

зна да препозна последице 

недовољне физичке 

активности  

зна да маправи план дневних 

активности. уз помоћ 

наставника 

 

повеже врсте вежби, игара и 

спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз већу  помоћ  наставника. 

 

Ученик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици. 

 

зна да наведе  уз већу помоћ 

наставника врсте насиља у 

спорту. 

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

активности уз већу помоћ 

наставника.  

 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна да направи план дневних 

активности уз малу помоћ 

наставника 

 

Правилно се понаша на 

вежбалиштима, као и на 

спортским манифестацијама 

У 

ченик се одности  у већој 

мери  поштовањем према 

наставнику, субјектима игре 

судији, публици са мањим 

пропустима.  

 

Зна да наведе уз мању помоћ 

наставника врсте насиља у 

спорту 

 

зна да повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим  утицајем  на здравље 

уз мање грешке  

 

зна да процени последице 

недовољне физичке 

активности уз мању помоћ  

 

Вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање. 

 

зна самостално да направи 

план дневних активности. 

 

Чува животну средину током 

вежбања.  

 

Прихвата победу и пораз. 

 

Одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

Зна и разуме врсте насиља у 

спорту  

Решава конфликте на 

друштвено прихватњљив 

начин.  

 

Подстиче породицу на потребу 

примене редовне физичке 

активности.  

 

зна и самостално проналази  и 

користи различите изворе 

информација за упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 
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Зна,  разуме и придржава се 

Фер-плеја 

 

Препознаје грешке при 

вежбању и схвата циљ 

вежбања 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

препознаје утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

минимално одржава  

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

препознаје последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

препознаје правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

перпознаје мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик минимално брине о 

животној околини током 

вежбања. 

уз већу помоћ наставника зна 

да наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем. 

 

одржава на прихватљивом 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

ученик зна у теорији да наведе 

мере за пружање прве помоћи 

након површинских повреда, 

уганућа у прелома. 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

зна да наведе уз већу помоћ 

наставника мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик у већој мери брине о 

животнојоколини током 

вежбања. 

уз мању помоћ наставника зна 

да наведе и разуме утицај 

аеробног вежбања (ходања, 

трчања и др.) на кардио-

респираторни систем. 

 

одржава на вишем 

нивоу  здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

(лична хигијена,простора и 

реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани уз мању помоћ 

наставника 

 

У мањој мери зна да пружи 

прву помоћ помоћи након 

површинских повреда, уганућа 

у прелома. 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 

 

зна да наведе уз мању помоћ 

наставника мере заштите 

зна и разуме самостално да 

наведе утицај аеробног 

вежбања (ходања, трчања и 

др.) на кардио-респираторни 

систем.   

 

одржава на високом нивоу   

здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања. (лична 

хигијена,простора и реквизита) 

 

зна значај употребе воћа и 

поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у 

исхрани. 

 

зна поделу енергетских 

напитака и последице њиховог 

прекомерног конзумирања. 

 

Ученик асистира при пружау 

прве помоћи након 

површинских повреда, уганућа 

у прелома. 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања. 

 

зна и разуме  последице 

конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних 

супстанци 

 

зна и разуме  правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. 
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репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

Ученик брине о животној 

околини током вежбања са 

мањим пропустима. 

 

зна и разуме мере заштите 

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Италијански језик РАЗРЕД: осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења италијанског језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури 

и развијањем стратегија учења италијанског језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО НАСТАВНИМ 

ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И ДРУГИМА 
Jeзички и граматички садржаји 

Come stai? Come sta?Come va?Bene, grazie./ A 

presto!/ A domani!/ Buona notte! Di dove sei? Sono 

di... Sono della Serbia. Come ti chiami?/Come si 

chiama?/Mi chiamo…/Sono…Piacere. Questo/a è il 

mio amico/la mia amica... Si chiama.../ Questo è il 

signor.../la signora...Lui/lei è di Verona. È nato/a 

Padova, ma vive a Torino./ Questa è mia cugina 

Marta. Lei vive in Italia. Suo padre è ingegnere e 

lavora in Fiat. Io sono figlia unica,e tu?/ Hai fratelli 

o sorelle?/Questi sono i miei compagni di classe 

(mostrando la foto). Quanti anni hai? / Ho 12 anni./ 

Dove abiti? Dove vivi?/ Abito a ..., in Via .../Qual è 

il tuo/il Suo indirizzo?/Il mio indirizzo è..../Nome, 

cognome, indirizzo, nazionalità, data di 

nascita.../Quando sei nato/a? Sono nato/a il/l’....nel 

..../Quando è il tuo compleanno? Cosa fai nel tempo 

libero? Nel tempo libero gioco a pallavolo/ suono la 

chitarra. Che lavoro fa tua madre?Lei è commessa. 

Cosa hai fatto ieri dopo la scuola? Sono andata al 

cinema con mio fratello maggiore, e tu? Perchè non 

– разуме једноставније 

текстове који се односе на 

поздрављање, представљање 

и тражење/давање 

информација личне природе; 

 – поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

 – размени једноставније 

информације личне природе; 

 – у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи 

и другима; 

-слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на 

поздрављање и представљање 

(дијалози, наративни текстови, 

формулари и сл.);  

-реаговање на усмени или писани 

импулс саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и иницирање и 

проширивање комуникације;  

-усмено и писaно давање информација 

о себи и тражење и давање 

информација о другима (подаци о 

личности, приватним и школским 

активностима, друштвеним улогама и 

сл.). 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти 

и аудио материјал) као и решавањем 

мање или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са 

-иницијална провера знања 

-дијалог између ученика и 

наставника, ученика и 

ученика; 

-разумевања говора 

наставника и говорника. тј. 

аудио материјала; 

-разумевање краћег писаног 

текста; 

-усмено изражавање; 

-писмено изражавање; 

-усвојеност лексичких 

садржаја; 

-усвојеност граматичких 

структура; 

-правопис; 

-медијација тј. преношење 

поруке на матерњи језик 

-залагање на часу и 

одговоран однос према раду; 

-израда домаћих задатака и 
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sei venuto alla festa di Mirko?  

Презент индикатива.  

Прошло време (Passato prossimo): правилни и 

неправилни глаголи.  

Личне заменице.  

Упитне речи: come, di dove, quanto, dove, 

come/chi, che cosa, chi, perché.  

Показна заменица (questo/a/e/, quello/a/e/i). 

Бројеви.  

(Интер)културни садржаји: устаљена правила 

учтивe комуникације; имена и надимци; родбина, 

породични односи и родбинске везе.  

Већи градови у земљама циљне културе. 

јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не 

инсистирају 

пројеката; 

-контролне вежбе и писмени 

задаци; 

-провере знања краће од 15 

минута  

-попуњавање табела, 

упитника, укрштених речи 

-континуирано праћење 

остварености исхода 

програма код ученика на 

сваком часу  

-праћење појединачног и 

заједничког рада ученика 

као и продуката рада 

приликом рада у групи или 

пару; 

-учешће ученика у лудичким 

активностима, квизовима 

-активности ученика на 

онлајн платформама које се 

користе за учење и наставу 

-учешће ученика на 

такмичењима, смотрама, 

конкурсима 

- јасно постављање 

критеријума вредновања 

одређених према нивоима 

учења страног језика 

заједничког европског 

оквира за други страни 

језик, а у складу са 

Правилником о оцењивању 

ученика у основном 

образовању и васпитању 

-самоиницијативно 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 
Језички и граматички садржаји 

Andrea ha i capelli/ gli occhi/ neri. È alto/a, 

magro/a... ha gli occhi azzurri / È più alto di 

Luigi./ I capelli di Anna sono più corti dei miei. 

La bici è meno costosa della macchina. Lei è la 

mia migliore amica. È generosa, simpatica, 

sincera, buona, ma un po’ timida./ Perché sei 

triste? Per me questa è la più buona pizza di 

Napoli./ Questa rosa è la più bella del nostro 

giardino. Siamo felici perché andiamo insieme in 

gita. Questa è la mia camera. È piccola, ma mi 

piace molto. È molto ordinata/disordinata. C’è/ Ci 

sono.... Lui/lei porta i pantaloni neri/la gonna 

rossa. Questa è la mia famiglia.../ Nikola è il mio 

fratello minore/maggiore. Lui suona il violino 

molto bene. Non ti capisco, parla piano, per 

favore. Oggi mi sento male./ Paolo è stanco 

perché non ha dormito bene. Il ghepardo è un 

animale molto veloce/velocissimo Roma è più 

grande di Firenze./ Napoli è meno tranquilla di 

Macerata. /Il nostro albero è alto come il vostro.  

Личне заменице.  
Упитне речи (quanto, dove, come/chi, che cosa). 

Придеви.  

Род, број и слагање с именицама. Одређени и 

– разуме једноставније 

текстове који се односе на 

опис особа, биљака, 

животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и 

збивања;  

– опише и упореди жива 

бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и 

збивања користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

-слушање и читање 

једноставнијих текстова у којима 

се описују бића, предмети, места, 

појаве, радње, стања и збивања;  

-усмено и писано описивање/ 

поређење живих бића, предмета, 

појава, местâ, из искуственог 

света и фикционалног спектра 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за 

информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем 

мање или више сложених 

задатака у реалним и виртуелним 

условима са јасно одређеним 

контекстом, поступком и циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног 

кода и њиховог међусобног 
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неодређени члан. 

 Прилози за начин.  

Поређење придева са più/meno.  

Апсолутни суперлатив.  

Релативни суперлатив.  

Поређење придева по једнакости. 

(Интер)културни садржаји: особености наше 

земље и земаља говорног подручја циљног 

језика (знаменитости, географске 

карактеристике и сл.) 

односа; 

-сви граматички садржаји уводе 

се индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а 

без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико 

ученици на њима не инсистирају 

ангажовање ученика ван 

часова у изради плаката, 

постера, презентација 

-самоевалуација и 

евалуација наставника од 

стране ученика  

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Језички и граматички садржаји 

Facciamo una gita domani? Perché no? È 

un’ottima idea! Perché non chiamiamo 

anche Marco? Dove ci troviamo? Dai, 

andiamo! A che ora partiamo? Alle sette, va 

bene? Prendiamo il treno alle otto. Perfetto! 

Portiamo anche i panini? Ci sentiamo 

stasera. Ti invito a venire alla mia festa di 

compleanno! Vorrei invitarti alla mia festa. 

/Grazie, ci vengo volentieri!/ Mi dispiace, 

ma non posso perché non mi sento bene... 

Va’ dal medico! Perché non vai dal medico? 

Dovresti andare dal medico!/ Sta’ 

tranquillo! Se fa freddo, non uscire! Se 

piove, portiamo l’ombrello! Non mangiare 

troppi dolci!/ Bevi tanta acqua! Facciamo i 

compiti insieme! Verresti con me al 

cinema?  

Презент индикатива повратних глагола  

Садашње време у значењу будућег.  

Будуће време  

Императив  

Кондиционал садашњи  

– разуме једноставније 

предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности и 

одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; 

 – упути предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

 – затражи и пружи додатне 

информације у вези са 

предлозима, саветима и 

позивима на заједничке 

активности; 

-слушање и читање једноставниjих 

текстова који садрже предлоге;  

-усмено и писано преговарање и 

договарање око предлога и учешћа у 

заједничкој активности;  

-писање позивнице за прославу/ журку 

или имејла/ СМС-а којим се уговара 

заједничка активност;  

-прихватање/одбијање предлога, усмено 

или писано, уз поштовање основних 

норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања/ изговора; 

-образложење спремности за 

прихватање предлога, уз исказивање 

емотивних и експресивних реакција 

(радости, усхићености и сл.). 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 
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(Интер)културни садржаји: прикладно 

упућивање предлога, савета и позива и 

реаговање на предлоге, савете и позиве. 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ 

Језички и граматички садржаји 

Potresti aprire la finestra, per favore? Grazie. 

Prego. Posso aiutarti (darti una mano)? Sì, 

grazie, sei molto gentile. No, grazie./Posso fare 

una domanda? / Prego. Vorrei un bicchiere di 

acqua, pre favore. Mi dispiace, ma non posso. 

Permesso, posso entrare? / Scusa! Scusi!/ Un 

momento/un attimo, per favore. Scusi signora, 

che ore sono?Mi aiuti, per favore. Prenda questa 

medicina due volte alla settimana. Posso 

provare queste scarpe, per favore? Che numero 

porti? Quale libro ti piace?Questo qui? Quello 

lì? Pronto! Sono Anna, vorrei parlare con Luca, 

per favore. Grazie del regalo! È bellissimo! /A 

che ora parte il treno per Palermo? Alle 20. / 

Dov’è la fermata dell’autobus numero 71?  

Модални глаголи (potere, dovere, volere) 

Кондиционал учтивости.  

Упитни придеви: quale/i; che;  

Показне заменице: quello/a/i/e; questo/a/i/e 

Императив за формално обраћање 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања. 

– разуме уобичајене молбе и 

захтеве и реагује на њих;  

– упути уобичајене молбе и 

захтеве;  

– честита, захвали и извини 

се користећи мање сложена 

језичка средства; 

-слушање и читање једноставнијих 

исказа којима се нешто честита, 

тражи/нуди помоћ, услуга, обавештење 

или се изражава извињење, захвалност; 

-усмено и писано честитање, тражење и 

давање обавештења, упућивање молбе 

за помоћ/услугу и реаговање на њу; 

-изражавање извињења и захвалности. 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Језички и граматички садржаји 

Ascolta e rispondi alle seguenti domande. 

Scegli la risposta giusta. Sottolinea le parole 

che non capisci. Presentate in classe il 

vostro progetto. Create il poster. Completa 

– разуме и следи 

једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота; 

 – пружи једноставнија 

упутства у вези са 

-слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства (нпр. за израду 

задатака, пројеката и сличних наставних и 

ваннаставних активности), с визуелном 

подршком и без ње;  

-усмено и писано давање упутстава 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се путем 
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la tabella. Usa le parole date./ La scuola è 

vicino. Deve prendere il tram numero 7./ 

Va’ dritto! Vada dritto!/ Il centro è un po’ 

lontano. Mi dispiace, ma non lo so. Pulire le 

patate. Tagliare (tagliate) le cipolle. 

Cuocere a fuoco lento. 

Императив.  

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

групног или индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за информацијама из 

различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио материјал) као 

и решавањем мање или више сложених 

задатака у реалним и виртуелним условима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у законитости 

усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на њима 

не инсистирају 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Језички и граматички садржаји 

Vivo in campagna. Abito al settimo piano di 

un grattacielo. La mattina si alza presto e fa 

colazione al bar. / Di solito pranziamo verso 

le due./ Non va a letto mai prima delle dieci. 

/ Qualche volta vado dai nonni dopo la 

scuola./ Siamo a scuola dalle 8 alle 14. In 

questo film si tratta di una ragazza che 

descrive la sua infanzia. Cosa stai facendo? 

Sto guardando la TV. Suo fratello è ancora 

piccolo e non sa nuotare. Nel mio paese di 

solito pranziamo alle 3. 

 Садашње време.  

Повратни и прелазни глаголи.  

Глагол sapere.  

Прилози и прилошки изрази за време: 

oggi, domani, qualche volta, sempre, mai, 

ancora, di solito…  

Предлози.  

Stare + gerundio  

(Интер)културни садржаји: породични 

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

радње и ситуације у 

садашњости;  

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

способности и умећа; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу које се 

односе на радње у 

садашњости; 

– опише радње, способности 

и умећа користећи неколико 

везаних исказа; 

-слушање и читање описа и 

размењивање исказа у вези са 

сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима/ активностима и 

способностима;  

-усмено и писано описивање 

активности, радњи и способности у 

садашњости 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи 

се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, 

потрагом за информацијама из 

различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са 

јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода 

и њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 
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живот; живот у школи и у ширем 

окружењу – наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања; 

традиција и обичаји. 

индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не 

инсистирају 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 
Језички и граматички садржаји 

A che ora ti sei alzata stamattina? Mi sono alzata 

presto. / Ci siamo vestite in fretta. Prima siamo 

andate da Lusia e poi siamo andate insieme in 

piscina./Cosa hai fatto ieri pomeriggio? Ho letto un 

libro interessante. Da piccola andavo spesso dai 

nonni in campagna. Di solito andavamo con i nostri 

cugini al mare./ Ogni inverno andavano in 

montagna./ Quando era giovane mia nonna aveva i 

capelli lunghi e biondi. Era alta e molto bella./ La 

camera era piccola, ma con tanta luce. Mentre facevo 

la doccia, ho sentito il telefono. Mentre noi 

studiavamo, il papà preparava da mangiare. Cosa 

avete fatto il sabato scorso? Siamo andati in 

campagna, e voi? Abbiamo fatto un giro in centro./ 

L’anno scorso non siamo andati in vacanza. Siamo 

rimasti a Belgrado. Galileo Galilei ha scoperto il 

cannocchiale. Antonio Vivaldi è nato/nasce a 

Venezia. È stato un compositore e violinista italiano. 

Прошло време (Passato prossimo): помоћни 

глаголи essere/avere; повратни глаголи.  

Прошло несвршено време, имперфекат 

(Imperfetto).  

Употреба имперфекта (Imperfetto) и прошлог 

времена (Passato prossimo).  

Упитне речи: come, a che ora, quanto, dove, 

come/chi, che cosa, chi, perché.  

Прилози и прилошки изрази за време: prima, poi, 

dopo, ieri, due settimane fa, un anno fa; di solito, 

ogni settimana/mese/ anno...  

(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, 

епохална открића; важније личности из 

прошлости 

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства, догађаји и 

способности у прошлости; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу о 

искуствима, догађајима и 

способностима у 

прошлости;  

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости;  

– опише неки историјски 

догађај, историјску личност 

и сл.; 

-слушање и читање описа и усмено и 

писано размењивање исказа у вези с 

личним искуствима, догађајима, 

активностима, способностима и 

особеностима у прошлости;  

-усмено и писано описивање 

искустава, активности и 

способности у прошлости,  

историјских догађаја и личности 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи 

се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, 

потрагом за информацијама из 

различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са 

јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода 

и њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не 

инсистирају 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ РАДЊИ – разуме једноставније -слушање и читање једноставнијих 
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(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 
Језички и граматички садржаји 

Da grande vorrei diventare una scienziata./ Da 

grande vorrei fare il meccanico. Cosa farai 

domani?/Ti va di venire in piscina con me? Certo! 

Chiediamo anche a Paolo? Lo chiami tu? Quanto 

spesso vai in piscina? Ci vado due volta alla 

settimana. Quando sarà la tua festa di 

compleanno?/ Domani avrò lezione di ballo. 

Stasera finisco il mio compito./Devo studiare 

molto perché domani abbiamo il test di italiano.  

Заменице за директни објекат (Pronomi diretti). 

Будуће време (Futuro semplice): 

најфреквентнији глаголи.  

Употреба садашњег времена за будућу радњу. 

 Прилошка употреба речце сi.  

Прилози и прилошки изрази за време: domani, 

sabato prossimo, la settimana prossima... 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости 

у складу са степеном формалности и 

ситуацијом; традиција и обичаји. 

исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове, 

намере и предвиђања и 

реагује на њих; 

– размени једноставније 

исказе у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, 

намерама и предвиђањима;  

– саопшти шта он/она или 

неко други планира, 

намерава, предвиђа; 

текстова у вези са одлукама, плановима, 

намерама и предвиђањима;  

-усмено и писано договарање/ 

извештавање о одлукама, плановима, 

намерама и предвиђањима 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, ОСЕТА 

И ОСЕЋАЊА 
Језички и граматички садржаји 

Ho caldo/freddo/fame/sete.../Ti faccio un 

panino? Vuoi un po’ di acqua? Sì, grazie! Mi 

piace leggere e dipingere./ Ragazzi, cosa vi 

piace fare nel tempo libero? Non mi sento bene. 

Ho mal di testa/gola/stomaco./ Sono molto 

stanca. Vorrei andara a casa./ Ho paura. Sono 

nervoso. Andrei al cinema, ma non posso 

perché devo studiare. Mi piacerebbe fare il giro 

del mondo. Prendi una medicina. Va’ dal 

dottore. Riposati!/ Alzati!/ Fa’ un po’ di sport! 

Sta’ all’aria aperta!/ Non ti preoccupare! Tutto 

– разуме уобичајене изразе у 

вези са жељама, 

интересовањима, потребама, 

осећањима и реагује на њих; 

 – изрази жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

-слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са жељама, 

интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима;  

-усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем жеља и потреба; 

-предлагање решења у вези са 

осећањима и потребама;  

-усмено и писано исказивање својих 

осећања и реаговање на туђа 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 
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andrà bene! Andiamo al cinema!/Perché non 

facciamo una pausa?/ State attenti! Non parlate! 

Fate i compiti! Che peccato! Che bello! Mi 

dispiace tanto!  

Императив (друго лице једнине и множине). 

Глагол piacere. 

Кондиционал садашњи (Condizionale 

presente). 

Повратни глаголи у императиву 

(најфреквентнији).  

Прилози за начин (molto, tanto, bene, male). 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; интересовања, хоби, забава, 

разонода, спорт и рекреација 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

Језички и граматички садржаји 

Scusa, sai dov’è la libreria? Devi andare 

dritto e girare a destra dopo il semaforo./ È 

a destra, dietro l’angolo/accanto alla posta. 

Attraversa la piazza e vedrai la libreria. / 

Gira a destra e va’ sempre dritto. Scusi, sa 

dov’è la stazione ferroviaria?È di fronte al 

cinema. Dove sono i miei quaderni? Sono 

sul banco./Sotto la sedia c’è un gatto. Fra il 

tavolo e la sedia c’è lo zaino. Vado in 

biblioteca./ Sono da Paolo./ La borsa è sul 

tavol.  

Императив.  

Прилози за место (qui, lì, là, giù, su).  

Предлози за изражавање положаја и 

просторних односа ( in, su, da, tra/fra, 

dietro, davanti, lontano, vicino, di fronte 

a...).  

Preposizioni articolate.  

Упитни прилог: dove. C’è/ci sono. 

– разуме једноставнија 

питања која се односе на 

оријентацију/ положај 

предмета, бића и места у 

простору и правац кретања и 

одговори на њих; 

 – затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/положају 

предмета, бића и места у 

простору и правцу кретања;  

– опише правац кретања и 

просторне односе 

једноставнијим, везаним 

исказима; 

-слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са смером кретања и 

специфичнијим просторним 

односима; 

-усмено и писано размењивање 

информација у вези са смером 

кретања и просторним односима;  

-усмено и писано описивање смера 

кретања и просторних односа 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи 

се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, 

потрагом за информацијама из 

различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са 

јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода 

и њиховог међусобног односа; 
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(Интер)културни садржаји: јавни 

простор; типичан изглед места; 

географске карактеристике наше земље и 

земаља говорног подручја циљног језика; 

идиоматска/метафоричка употреба 

предлошких израза. 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не 

инсистирају 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 

УПОЗОРЕЊА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

Језички и граматички садржаји 

Spingere. Tirare./ Spegnere il cellulare. È 

vietato parcheggiare! Si prega di non 

buttare carte e rifiuti per terra! Dovresti 

studiare di più! Permesso, posso entrare?/ 

Posso uscire?/Potresti chiudere la porta, per 

favore?/ Puoi/Può ripetere, per favore!/ 

Come, scusi?/ È libero questo posto?Mi 

dispiace, è occupato. Ragazzi, fate silenzio! 

Vietato l’accesso! Vietato fumare! Divieto 

di pesca. Non posso uscire perché devo 

finire il compito di casa. / Gino non può 

venire perché non si sente bene.  

Модални глаголи за изражавање дозволе, 

забране, правила понашања и обавезе. 

Императив.  

Кондиционал модалних глагола за 

изражавање дозволе, забране, правила 

понашања и сл. 

(Интер)културни садржаји: понашање у 

кући, школи и на јавним местима; 

значење знакова и симбола. 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе 

и реагује на њих;  

– размени једноставније 

информације које се односе 

на дозволе, забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе код 

куће, у школи и на јавном 

месту; 

-слушање и читање једноставнијих 

исказа у којима се изражавају дозволе, 

упозорења, правила понашања и 

обавезе;  

-постављање питања у вези са 

забранама, дозволама, упозорењима, 

правилима понашања и обавезама и 

одговарање на њих;  

-усмено и писано саопштавање забрана, 

дозвола, упозорења, правила понашања 

и обавеза 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

-слушање и читање једноставнијих 

текстова, у којима се говори о томе шта 

неко има/нема или чије је нешто; 
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Језички и граматички садржаји 

Di chi è questa bici? È di Laura./ È tuo 

questo libro? No, è di Marco./ Questo zaino 

è mio. Hai un dizionario?Sì, ce l’ho. No, 

non ce l’ho. Luigi non ha il biglietto per il 

concerto.  

Конструкција за исказивање 

припадности. Питања са di chi.  

Речца ci у изразима ce l’ho, ce 

l’abbiamo…  

Присвојни придеви и заменице.  

Показни придеви.  

Одређени и неодређени члан.  

Негација.  

Упитна интонација.  

(Интер)културни садржаји: однос према 

својој и туђој имовини 

поседовање и припадање; 

– формулише питања и 

једноставније исказе који се 

односе на поседовање и 

припадање; 

-постављање питања у вези са 

припадањем и одговарање на њих 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Језички и граматички садржаји 

Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel 

tempo libero mi 

piace/preferisco....perché..../Il mio film 

preferito è.../ Ti piace il nuoto?/Ti piace 

nuotare?/ Mi piacciono i libri gialli 

perché.... Non mi piace/piacciono... 

perché... A chi piace/piacciono... Quando 

ero più piccola mi piaceva tanto disegnare. 

Non mi è piaciuto il film. Ti è piaciuta la 

pizza? 

Глагол piacere у садашњем и прошлом 

времену. 

Ненаглашење личне заменице у 

– изрази допадање и 

недопадање уз једноставније 

образложење; 

-слушање и читање једноставнијих 

текстова којима се изражава 

допадање/недопадање;  

-усмено и писано изражавање допадања/ 

недопадања 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 
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функцији индиректног објекта (pronomi 

indiretti: mi, ti,ci,vi, le/gli).  

(Интер)културни садржаји: уметност, 

књижевност за младе, стрип, музика, 

филм, спорт 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

Језички и граматички садржаји 

Secondo me/Per me/ è importante avere un 

animale a casa. Secondo me/Per 

me/dobbiamo aiutare Marco. È vero. / È 

sbagliato. Hai ragione./ Non è vero. Sbagli. 

(Non) sono d’accordo con te. Non ci credo.  

Изражавање мишљења индикативом 

(Secondo me/Per me...).  

Ненаглашење личне заменице у 

функцији индиректног објекта (pronomi 

indiretti: mi, ti,ci,vi, le/gli).  

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у 

комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

– разуме једноставније исказе 

којима се тражи мишљење и 

реагује на њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање и даје кратко 

образложење; 

-слушање и читање једноставнијих 

текстова у којима се тражи и износи 

мишљење и изражава 

слагање/неслагање;  

-усмено и писано тражење изношење 

мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање 

или више сложених задатака у реалним 

и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; 

-сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на 

њима не инсистирају 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 
Језички и граматички садржаји 

Quante persone ci sono (al parco)? Ci sono tre 

persone che leggono il giornale. Ci sono dei 
bambini che giocano a calcio... Belgrado ha quasi 

2 milioni di abitanti. Quanto costa un chilo di 

mele? Vorrei due etti di prosciutto cotto, grazie./ 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

количину, димензије и цене;  

– размени информације у 

вези са количином, 

димензијама и ценама 

-слушање и читање 

једноставнијих текстова у којима 

се наводе количине, димензије и 

цене;  

-размењивање информација у 

вези с количином, димензијама и 

ценама, усмено и писано 
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Vorrei un po’ di pane, grazie. Compriamo del 

pane, delle patate e dell’uva./ Quante mele vuole, 

signora? Ne prendo due chili, grazie./ Quanta 

frutta mangi? Ne mango poca. Scusi? Possiamo 

ordinare? Per me una pizza Napoletana e per la 

ragazza una cotoletta con le patatine. Che numero 

porta? Che taglia porti? Il grattacielo è alto più di 

500 metri. Oggi è il 25 aprile 2019.  

Упитни придев /прилог: quanto/i/a/e.  

Партитиван члан.  

Ne partitivo.  

Прилози за количину: poco/molto/tanto;un po’.  

Основни бројеви преко 1000.  

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење; валутe циљних култура; правописне 

конвенције при раздвајању хиљада, као и 

целих од децималних бројева; конвенције у 

изговору децималних бројева; метрички и 

неметрички систем мерних јединица. 

-заснивање наставе на социјалној 

интеракцији;  

-рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за 

информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем 

мање или више сложених 

задатака у реалним и виртуелним 

условима са јасно одређеним 

контекстом, поступком и циљем;  

– наставник упућује ученике у 

законитости усменог и писаног 

кода и њиховог међусобног 

односа; 

-сви граматички садржаји уводе 

се индуктивном методом кроз 

разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом, а 

без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико 

ученици на њима не инсистирају 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда) 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

 

Ученик уме да постави 

питање Come ti chiami? 

самостално или уз помоћ 

наставника, уме да се 

представи корситећи 

један од начина Mi 

chiamo/Io sono, разуме 

питање Come si chiama и 

Ученик самостално 

поставља питање Come ti 

chiami? Come si chiama? и 

даје одговор на њега на 

два начина Mi chiamo/io 

sono. Уме да пита за име 

и када персира некоме, 

уме да представи 

Ученик самостално пита 

за име, презиме, број 

телефона, адресу, датум 

рођења, и даје одговоре о 

себи на иста питања. 

Ученик разуме текст који 

говори о неком и повезује 

информације из текста са 

Ученик учествује у 

конверзацији на 

италијанском језику 

дајући/тражећи податке о 

себи или другима. У 

стању је да осмисли 

дијалог. Разликује 

поздраве на основу 
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уме да уз помоћ 

наставника представи 

друга/другарицу или 

чланове породице. 

Препознаје поздраве у 

тексту и уме да наведе 

бар два поздрава на 

италијанском језику. 

друга/другарицу или 

чланове породице 

користећи дате шаблоне. 

Зна да каже колико има 

година. Ученик разуме 

питање Come stai? и зна 

неке од могућих 

одговора. Ученик уме да 

каже када му је рођендан, 

и да каже када је 

рођендан неке друге 

особе. 

Разуме у глобалу текстове 

у којима се неко 

представља, и уме да 

издвоји основне 

информације: име, 

презиме, године, место и 

датум рођења. 

Познаје упитне речи: chi, 

che cosa, quando, dove, 

come. 

 

питањима на часу. 

Ученик уме да симулира 

ситуацију у којој 

даје/тражи личне податке. 

У стању је да усменим 

или писаним путем да 

инфомрације о себи или 

другом на италијанском 

језику. 

Познаје веће градове 

Италије, тј. уме да их 

наведе, 

контекста у ком се 

користе. Примењује речи 

и изразе у измењеном 

контексту. Повезује у 

целину информације и 

усмено или у писаној 

форми у континуитету и 

самостално даје/тражи 

информације о себи и 

другима користећи 

правилно граматичке и 

социо лингвистичке 

норме. 

Повезује италијанске 

градове са 

појмовима/терминима 

који се за њих везују. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, 

СТАЊА И ЗБИВАЊА 

 

Ученик именује предмете 

који се најчешће користе 

на часу. Уме да их опише 

користећи најфреквентије 

придеве (велики, мали, 

тешко, лепо, добро). Уз 

помоћ наставника долази 

до закључка о изгледу 

особа/предмета. Познаје 

придеве који означавају 

боје. У малој мери слаже 

придев у роду и броју са 

именицом. 

Ученик користи описне 

придеве у одговарајућем 

контексту, у већој мери 

слажући их у роду и броју 

са именицом. Познаје 

категорије придева и 

специфичности у 

италијанском језику. 

Препознаје поређење 

придева у реченици и 

наводи конструкцију која 

се користи. Уме да опише 

особу/предмет/појаву/рад

Ученик познаје и користи 

већи број описних 

придева и корсити их у 

писаној и усменој форми. 

Придеве у већој мери 

слаже у роду и броју са 

именицом, уз тачну 

употребу изузетака. 

Познаје облике одређеног 

и неодређеног члана у 

једнини и множини и 

корсити их уз 

одговарајућу именицу. 

Ученик је у стању да 

опише 

бића/предмете/места/поја

ве/радње/ стања/збивања 

кратким текстом или 

усмено, сложеним 

реченицама. Придеве у 

потпуности слаже са 

именицом у роду и броју. 

Чланове користи 

правилно и у 

одговарајућој ситуацији. 

Поређење врши 
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Препознаје члан и уз 

помоћ наставника 

препознаје род именица 

на основу члана.  

њу у једној до две просте 

реченице. 

Опис врши уз једноставне 

просто проширене 

реченице. Уме да упореди 

бића, предмете и радње 

користећи тачне 

конструкције. Познат му 

је појам апсолутног 

суперлатива и уме да га 

направи од позитива 

придева.  

Познаје особености 

Италије (знаменитости, 

географске 

карактеристике и сл.) 

користећи исправне 

конструкције, али 

поштујући граматичке 

норме. 

Уме да направи критички 

осврт на особености 

Италије и да пореди са 

особеностима сопствене 

земље.  

ИЗНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА И САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

 

Препознавање позива на 

активност уз асистенцију 

наставника, и давање 

одговора ДА или НЕ. 

Ученик разуме врсту 

предлога који је упућен, 

разуме коме је упућен, и 

уме да одабере одговор 

међу понуђенима. 

Препознаје времена и 

начине који се 

употребљавају. 

Ученик уме да да 

предлог, савет, да позове 

на активност, на основу 

датих шаблона, уме да 

одговори на њих 

користећи кратку 

реченицу. 

Разликује времена и 

начине и њихове 

употребе. 

Ученик уме да 

самоиницијативно 

предложи, позове на 

активност, да савет 

користећи прави 

глаголски начин и време, 

у оквиру граматичких 

правила, као и да 

одговори на њих уз 

адекватно и кратко 

образложење. Обраћа се 

особама у складу са 

ситуацијом и контекстом.  

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

 

Препознаје речи и изразе 

који се користе за 

честитање, упућивање 

молбе, извињења и 

захвалности и повезује их 

са контекстом (grazie, per 

favore, mi dispiace, auguri) 

Уз помоћ наставника 

препознаје заповедни 

Повезује речи и изразе са 

одговарајућим 

контекстом. Уме да 

честита рођендан, Нову 

Годину, Божић, да наручи 

пиће или храну у 

ресторану на једноставан 

начин, да се кратко 

извини, и да 

Ученик користи кратке 

реченице за изражавање 

молби, захтева, 

обавештења, извињења, 

честитања и захвалности. 

Процењује ситуацију и на 

основу тога прилагођава 

речник. Познаје облике 

кондиционала, 

Ученик уме да усмено и у 

писаној форми изрази 

молбе, захтеве, 

обавештења, извињења, 

честитања и захвалност, у 

оквиру граматичких 

норми и одговарајућег 

контекста. Уме да опише 

начин празновања 
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начин, као и кондиционал 

и наводи њихову 

употребу. 

Уме да наброји неколико 

празника у Италији. 

најједноставнијијм 

реченицама замоли 

некога нешто. 

Познаје принципе 

грађења кондиционала и 

императива, као и њихову 

употребу. 

Повезује датуме празника 

са називом празника у 

Италији. 

императива правилних и 

неправилних глагола, и 

користи их у великој 

мери граматички тачно. 

Уме да наброји 

најпознатије празнике у 

Италији, да наведе датум 

прославе, као и да опише 

шта је типично за ове 

празнике. 

појединих празника у 

Италији и да направи 

компарацију са 

прославама у Србији.  

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

Уз помоћ наставника 

разуме упутства из 

уџбеника, радне свеске, 

контролне вежбе. 

Уме да објасни шта је 

императив. 

Препознаје речи које 

означавају просторне 

односе: лево, десно, 

право. 

Именује неке од 

институција у граду. 

Углавном разуме захтеве 

који се пред њега 

постављају и одговара на 

њих на тражени начин. 

Разликује коме се траже 

или дају упутства. 

Уме да пита за правац и 

локацију, као и да 

одговори са користећи 

шаблон. 

Именује релевантне 

грађевине. 

У великој мери разуме 

захтеве и упутства са 

часа, одговара адекватно 

на њих. Уме да постави 

захтев или да упустсво у 

простој реченици, али и 

да опширније објасни 

локацију објекта која се 

од њега тражи. Користи 

императив за друго лице, 

као и за персирање. 

Поставља питања о 

локацији, даје одговоре 

прецизне и тачно 

објашњење уз употребу 

предлога и чланова у 

складу са граматичким 

нормама. Уме да чита 

мапе и опише путању 

кретања. Именује све 

локалитете једног града. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Уз помоћ наставника уме 

да оформи прво лице 

познатог правилног 

глагола у презенту. Уме 

да именује локацију 

радње. Уз асистенцију 

наставника може да 

повеже слику и реченицу. 

Именује предмете у 

школи, у соби. 

Гради прво лице презента 

правилних и неправилних 

глагола. Уме да састави 

реченице о себи 

користећи најучесталије 

речи и изразе. Познаје 

делове дана, уме да пита 

за време, да одреди време 

и да га искаже.  

Повезује правила грађења 

презента на повратне 

глаголе и прави паралелу 

са српским језиком. Из 

текстова издваја тражене 

информације у садашњем 

времену. Трансформише 

лице глагола у складу са 

захтевом контекста. У 

континуитету састваља 

неколико реченица 

описујући радње у 

садашњости уз познату 

лексику и правилну 

Разуме текстове у 

садашњем времену, 

тражи и даје информације 

у вези са прочитаним. У 

писаној у усменој форми, 

граматички правилно, 

описује радње у 

садашњости у познатом 

контексту или примењује 

научено на нову 

ситуацију. Прави 

паралелу између обавеза 

ученика у Италији и 

Србији и уочава 



 

877 | с т р а н а  

 

употребу чланова и 

предлога.  

сличности и разлике у 

свакодневном животу 

Италијана и Срба. Уме да 

направи свој план 

обавеза, као и да опише 

распоред обавеза на 

дневном и недељном 

нивоу. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Препознаје прошла 

времена у писаној форми. 

Уз помоћ наставника уме 

да објасни принцип 

грађења перфекта и 

имперфекта. 

Препознаје партицип. 

Користи перфекат, 

имперфекат и 

плусквамперфекат за 

исказивање једноставних 

реченица у прошлости, уз 

поштовање правила 

примене ових времена, а 

на основу примера.У 

великој мери тачно слаже 

партиципе у роду и броју 

са субјектом и бира 

одговарајућ помоћни 

глагол. Уме на матерњем 

језику да наведе 

најпознатије историјске 

личности Италије, као и 

њихов допринос 

човечанству. 

Ученик се изражава у 

прошлом времену, 

бирајући време сходно 

контексту. Углавном 

користи познате примере 

и шаблоне. Разуме 

текстове о прошлости у 

великој мери. У писаној и 

усменој комуникацији 

користи прилошке 

одредбе за време. На 

италјанском језику уме да 

наведе историјске 

личност и укратко 

објасни њихов допринос. 

Ученик примењује 

прошла времена у писаној 

и усменој форми на 

познате теме, али и у 

новим ситуацијама. 

Користи сва времена уз 

правилну употребу. 

Поштује граматичке 

нормативе. Саставља 

реченице самостално, 

доноси закључке о 

текстовима у прошлости, 

и коментарише догађаје у 

прошлости. Уме да 

говори о прошлости 

Србије, као и о 

знаменитим Србима и 

њиховим достигнућима.  

ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Препознаје облике 

футура. Уз помоћ 

наставника користи прво 

лице неколико 

најфрекветнијих глагола у 

футуру. Уз асистеницију 

наставника користи 

презент уместо футура за 

исказивање блиских 

планова.  

Користи футур у 

реченицама углавном 

граматички исправно. 

Познаје прилошке 

одредбе за будуће време. 

Уме да изрази планове о 

будућем занимању на два 

начина. Повезује 

занимања и места на 

којима се одвијају. Уме да 

У великој мери 

примењује футур у 

исказивању будућих 

радњи, али и користи 

презент у ту сврху. 

Повезује контекст и 

временске одреднице са 

избором времена. 

Директне заменице 

користи уз одговарајуће 

Говори и пише о својим 

или туђим плановима за 

будућност. Текстове 

разуме, и уме да их 

преприча, као и да 

издвоји тражене 

информације. Директне 

заменице корсити 

спонтано, као и речцу сi. 

Описује познате, али и 
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Уме да наброји неколико 

професија, и репродукује 

фразу Da grande sarò... уз 

додавање занимања. 

једноставним реченицама 

искаже неки план или 

намеру. 

Познаје облике директних 

заменица и у довољној 

мери их правилно 

користи.  

глаголе, правилно 

граматички. Речцу сi 

користи на основу захтева 

вежбе или наставника. 

Граматичке садржаје 

примењује углавном на 

познатим формулама. 

непознате ситуације, 

примењујући научено у 

новом контексту. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Именује делове тела, и уз 

помоћ наставника 

изражава сензацију бола. 

Препознаје значење 

израза у императиву на 

основу гестикулације и 

мимике. 

Познаје контрукцију за 

допадање/недопадање, 

али је самостално не 

корсити. 

Изражава 

допадање/недопадање, 

осећај бола неког дела 

тела. Жељу исказује на 

основу датих шаблона. 

Препознаје облике 

императива, 

кондиционала, презента у 

тестовима, и познат му је 

принцип грађења.  

У великој мери повезује 

сензације и начине 

реаговања, односно 

потребе. Говори и пише о 

својим интересовањима и 

начинима провођења 

слободног времена. На 

учтив начин изражава 

жеље. Повезује личности 

из културног и јавног 

живота Италије са 

професијама којим се 

баве.  

Изражава телесне 

сензације, пита за исте и 

даје савете, препоруке за 

реаговање или жеље и 

потребе своје уз 

образложење. Прави 

разлику између обраћања 

персирањем и без 

персирања, и прилагођава 

граматичка правила датој 

ситуацији. Разуме 

тесктове, повезује 

информацију и креира 

сличне садржаје. 

Образлаже допадање или 

недопадање аргументима. 

Говори и пише о својим 

интересовањима и 

хобијима и дискутује на 

ту тему и када се ради о 

вршњацима. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Препознаје речи које 

означавају просторне 

односе: лево, десно, 

право, иза, поред... Уме 

да повеже слику и реч.  

Именује неке од 

институција у граду. 

Уме да пита за правац и 

локацију, као и да 

одговори  користећи 

шаблон. 

Именује релевантне 

грађевине. Углавном 

правилно користи 

предлоге. 

Уме да постави захтев 

или да упустсво у простој 

реченици, али и да 

опширније објасни 

локацију објекта која се 

од њега тражи. Користи 

императив за друго лице, 

као и за персирање. 

Поставља питања о 

локацији, даје одговоре 

прецизне и тачно 

објашњење уз употребу 

предлога и чланова у 

складу са граматичким 

нормама. Уме да чита 

мапе и опише путању 
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кретања. Именује све 

локалитете једног града. 

Прави поређење у 

изгледу градова Италије и 

Србије. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

И ОБАВЕЗА 

Уз помоћ наставника 

повезује знак, слику и 

текст. 

Уме да пита да изађе. 

Повезује значење знакова 

за забрану и упозорења и 

њихове симболе. Наводи 

најфреквентније изразе. 

Уме да затражи дозволу 

за радње у школи. 

У већој мери познаје 

симболе, знаке забрана и 

упозорења. Уме да пита 

за дозволу и да изрази 

забрану на основу већ 

постојећих израза. Уме да 

познате лексеме користи 

у датом шаблону за 

креирање нових. Уме да 

наведеде у неколико 

једноставних реченица 

правила понашања и 

обавезе у школи. 

Пита за дозволу, реагује 

на знаке забране и креира 

нове изразе. Даје савете о 

понашању, повезује права 

и обавезе. Изводи 

закључке о правилима 

понашања вршњака у 

Италији. 

Користи времена и 

начине у оквиру 

граматичких норми. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Репродукује облике 

присвојних придева у 

једнини и препознаје оне 

у множини. Уме да уз 

најучесталије именице 

употреби присвојни 

придев у првом лицу. Уме 

да повеже личну 

заменницу и присвојни 

придев уз асистенцију 

наставника. 

Уме да пита чије је нешто 

и да одговори. 

Употребљава присвојне 

придеве углавном 

поштујући род и број 

именица поред којих 

стоје.  

У великој мери 

поштујући граматичка 

правила користи 

присвојне придеве, као и 

предлоге и упитне речи. 

Укратко се осврће на 

однос према имовини. 

У потпуности граматички 

исправно користи 

присвојне придеве, 

предлоге, одеређен члан. 

Познаје изузетке од 

употребе члана. Критички 

разматра однос према 

туђој и својој имовини. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Користи Mi piace/mi 

piacciono да изрази 

допадање или негацију за 

недопадање. 

Пита друге за мишљење 

користећи глагол  piacere, 

даје своје мишљење и 

образложење у виду 

кратке реченице. Познаје 

ненаглашене облике 

индиректних заменица 

Образлаже допадање, 

односно недопадање уз 

аргументацију. 

Познаје италијанску 

уметност, стрип, музику, 

филм, и даје кратко 

мишљење у форми 

Критички се осврће на 

елементе културе и прави 

паралелу између српске и 

италијанске уметности, 

филма, стрипа, музике уз 

аргументиацију о 

преферирању нечега. 
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које иду уз овај глагол. једноставне реченице. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Уз помоћ наставника 

одговара на тражење 

мишљења речима: sì, no, 

vero, falso 

Познаје речи и изразе 

који уводе давање 

мишљења: secondo me, 

per me, penso, credo, 

direi... 

Даје мишљење тј. слагање 

или неслагање без даљег 

образложења. 

Користи речи и изразе за 

тражење и давање 

мишљења уз кратко 

образложење.  

Тражи додатне 

информације да би 

формирао мишљење. 

Аргументовано брани 

став, једноставним 

реченицама.  

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Препознаје мерне 

јединице и именице које 

означавају цену и 

количину. Повезује уз 

помоћ наставника речи и 

изразе са количином, 

димензијама и ценама.  

Познаје бројеве до 1000. 

Уме да пита за количину, 

диемзије цену, као и да да 

инфомрације о истим. 

Познаје бројеве преко 

1000. 

Користи упитни придев у 

одговарајућем роду и 

броју. 

Размењује информације о 

цени, димензијама, 

количини, бројевима, на 

познате теме и ситуације. 

Размењује информације о 

цени, димензијама, 

количини, бројевима, у 

новим контекстима. 

Уочава сличности и 

разлике у валути, 

метричком систему, и 

изразима у италијанском 

и српском језику. 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД:  ОСМИ 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

1. ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 
 

- разуме једноставније текстове који 

се односе на поздрављање, 

представљање 

и тражење/ давање информација 

личнеприроде; 

– поздрави и отпоздрави, представи 

себе и другог користећи 

једноставнија језичкасредства; – у 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе напоздрављање и 

представљање (дијалози, наративни 

текстови,формулари и сл. Реаговање на 

усмени или писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака и сл.) и иницирање 

комуникације;усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење и давање 

информација о другима. 

 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 
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 неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

 

Језички садржаји 
Bonjour !  

Salut !  

Ça va ?  

Ça va bien, merci.  

Tu connais Michel ? Il vient de Poitiers. 

Je vous présente Monsieur Dupont.  

Tiens, je te présente Valérie, c’est ma meilleure 

amie.  

Moi, c’est René.  

Enchanté.  

Où est-ce que tu es né ? Je suis né à Rennes. 

Où est-ce que tu habites ? J’habite à la 

campagne avec mes parents. Pendant la 

semaine, du lundi au vendredi, je vis en 

internat car j’habite trop loin de mon lycée. Le 

week-end, je suis chez moi. 

Tu as des frères ou des sœurs ? Oui, j’ai un 

frère jumeau. Il est mon frère aîné. Il est né 

trois minutes avant moi. Il s’appelle Paul. 

C’est ton grand-père sur cette photo, n’est-ce 

pas? Oui, c’est mon papi, je m’appelle comme 

lui. Maintenant, il a 73 ans. Malheureusement, 

ma grand-mère est morte. 

Le grand garçon blond aux yeux verts, avec un 

pull bleu, c’est Louis. Il s’intéresse à la 

musique.  

Qui est cette petite fille à côté de lui ? C’est sa 

sœur Hélène, elle est très gentille. 

Lucas et moi, nous habitons dans la même rue, 

mais nous ne sommes pas dans la même classe. 

Nous nous rencontrons souvent devant l’école. 

 

Презент глагола (рачунајући и повратне).  

Перфекат (passé composé) 

Презентативи (c’est, ce sont).  

Упитна реченица. 

Упитна морфема n’est-ce pas? 

Описни придеви. 

Наглашене личне заменице. 

Предлози (pendant, de ... à, avant, devant, à 

côté de..., près de ..., loin de...) 

Везници: mais, et, car, comme 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено 

изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких 

садржаја; 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и 

пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању 

вежби по нивоима 

знања; 
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(Интер)културнисадржаји: устаљена 

правила учтивe комуникације; имена и 

надимци; родбина, породични односи и 

родбинске везе.  

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика 

мере се јасно 

одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато 

узор није изворни 

говорник; 

 провера знања 

ученика и процена 

нивоа усвојености 

целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено 

изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких 

садржаја; 

 усвојеност 

2.ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 
 

– разуме једноставаније текстове 

који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

– опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

-у више везаних исказа течно опише 

и упореди  жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и 

збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на опис бића, предмета, 

места, појава,радњи, стања и 

збивања;усмено и писано описивање/ 

поређење бића, предмета, појава и места. 

Језички садржаји 

Yves est le garçon le plus grand dans ma 

classe. Il joue au basket. Je le vois chaque jour 

sur le terrain de sport. 

Ma sœur ne me ressemble pas. Elle ne sort 

jamais. Elle ne voit personne parce qu’elle est 

très timide. Elle voudrait être plus ouverte 

comme moi. Je ressemble à notre mère. Je suis 

aussi curieuse qu’elle. 

Elle est médecin. Il est boulanger. 

Quel est ce livre sur ton bureau ? C’est le livre 

de français que Sarah m’a prêté. À mon avis, 

dans la revue qui est devant vous, il n’y a rien 

d’intéressant. 

Ton portable est très bon. Grâce à son mode 

automatique, il prend de magnifiques photos, 

facilement et rapidement. Celui-là est meilleur, 

mais il est plus cher. 

Pour se relaxer, ma mère fait l’exercice 

suivant: d’abord, elle se met debout, le dos au 

mur. Puis, elle lève les bras le plus haut 

possible. Elle tient cette position pendant 6 

secondes. Elle respire normalement. Enfin, elle 

se repose 6 secondes. 

Le pont Alexandre III est l’un des plus beaux 
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ponts de France qui est inauguré à l’occasion 

de l’Exposition Universelle de 1900. 

 

Презент фреквентних глагола. 

Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne 

personne). 

 Односне заменице: que, qui, où 

Поређење придева (компаратив, 

суперлатив). 

Личне заменици у функцији директног и 

индиректног објекта. 

 Показне заменице (celui, celle, ceux, celles + 

облици са -ci,-là).  

Прилози за начин на – ment 

Презентативи (il y a, c’est, ce sont). 

Изостављање одређеног члана испред 

назива занимања. 

Средства за исказивање аргумената и 

логичких односа: d’abord, puis/ensuite, enfin, 

mais, pour + infinitif, car, parce que, grâce à 

(Интер)културни садржаји: особености 

наше земље и земаља говорног подручја 

циљног језика (знаменитости, географске 

карактеристике и сл.) 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и 

пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

целочасовне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању 

вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика 

мере се јасно 

одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато 

узор није изворни 

говорник; 

 

3. ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВАЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

И РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 
 

– разуме једноставне предлоге и 

одговори на њих; 

– упути једноставан предлог; 

– пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

– разуме једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

– разуме предлоге, савете и позиве 

Слушање и читање једноставниjих текстова 

који садрже предлоге.Усмено и писано 

преговарање и договарање око предлога и 

учешћа у заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку или имејла/ 

СМС-а којим се уговара заједничка 

активност;прихватање/ одбијање предлога, 

усмено или писано, уз поштовање основних 

норми учтивости и давање одговарајућег 
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на заједничке активности ко- 

ристећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

-у више везаних исказа затражи и 

пружи додатне информације у вези 

са предлозима, 

саветима и позивима на заједничке 

активности; 

 

оправдања/ изговора. 

 

Језички садржаји 
L’examen est difficile. Je te conseille d’étudier 

plus sérieusement. Tu dois/tu devrais étudier 

plus sérieusement. Il faut réviser régulièrement. 

/ Il faut que tu étudies régulièrement. 

Si elle a mal à la dent, elle doit aller chez le 

dentiste. 

On peut aller chez moi si tu es libre après 

l’école. Ça me va ! / Pourquoi pas ! / D’accord, 

et on va jouer aux jeux vidéo. Viens voir le 

match chez moi si tu finis tes devoirs. 

J’aimerais bien. 

Voulez-vous essayer cette robe ? Oui, pourquoi 

pas !/ Oui, bien sûr ! 

On pourrait participer à une action 

humanitaire cette année. C’est une bonne idée 

!  

Ça te dit / Ça te dirait d’aller au cinéma ce soir 

? Parfait ! / Avec plaisir. 

Et si on allait à la piscine? Oui. On y va ! Sois 

patiente ! N’ayez pas peur ! 

Désolé(e). Je ne peux pas. Je suis occupé(e). 

J’ai un rendez-vous. Je n’ai pas de temps, je 

dois étudier. 

 

Презент фреквентних глагола. 

Модални глаголи: pouvoir, devoir, vouloir. 

Будуће време. 

Кондиционал презента. 

Императив. 

Хипотетична реченица – вероватни 

потенцијал. Конструкција : (Et) si + imparfait 

Конструкција il faut + субјунктив (глаголи 1. 

групе). Конструкција il faut que + infinitif 

Субјунктив/ императив глагола аvoir и être у 

устаљеним изразима. 

 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

упућивање предлога, савета и позива и 

реаговање на предлоге, савете и позиве. 

 провера знања 

ученика 

и   процена нивоа 

усвојености 

целокупног 

градива путем 

годишњег теста 

 праћење ученика 

сваког часа, од 

почетка до краја, 

кроз дијалог вођен 

између ученика и 

наставника, 

ученика и ученика; 

 разумевања говора; 

 разумевање краћег 

писаног текста; 

 усмено 

изражавање; 

 писмено 

изражавање; 

 усвојеност 

лексичких 

садржаја; 

 усвојеност 

граматичких 

структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих 

задатака и 

пројеката; 

 петоминутне 

контролне вежбе и 

задаци; 

 целочасовне 4. ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, – упути уобичајене молбе и захтеве; Слушање и читање једноставнијих исказа 
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ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА,ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 
 

– честита, захвали и извини се 

користећи једноставнија језичка 

средства; 

– разуме честитку и одговори на њу; 

– упути пригодну честитку; 

 – затражи и пружи кратко 

обавештење; 

прихвати захвалност на једноставан 

начин; – саопшти у више везаних 

исказа кратку поруку којом 

изражава молбу, захтев, даје 

обавештење и којом се захваљује, 

честита, извињава; 

 

 

којима се нешто честита, тражи/ нуди 

помоћ, услуга, обавештење или се 

изражаваизвињење, захвалност. Усмено и 

писано честитање, тражење идавање 

обавештења, упућивање молбе за помоћ/ 

услугу и реаговање на њу, изражавање 

извињења и захвалности. 

 

Језички садржаји 
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ? 

Je n’ai pas compris. Bien, merci et au revoir ! 

Je peux sortir, s’il vous plaît ? 

Je voudrais savoir si le centre est ouvert cet 

après-midi. Est-ce que vous avez l’adresse du 

Centre ? Bonjour Madame, pourriez-vous me 

dire à quelle heure ouvre le Centre ? 

Pourriez-vous m’expliquer ce qu’il faut faire 

pour participer à ce concours ?  

Je voudrais cette revue. Celle-là, son titre est 

Okapi. 

Promets-moi de ne rien dire à personne ! Je te 

promets ! 

Regarde-moi! Ouvre-lui! Téléphonez-leur! Ne 

sors pas tout de suite ! Ne me réveille pas trop 

tôt ! 

Je vous demande pardon. 

Désolé(e). Je suis désolé(e). 

Ne t’inquiète pas ! 

Chapeau ! Bravo ! Je suis content(e) pour toi ! 

Je suis fier/fière de toi. Toutes mes félicitations 

! Félicitations ! Je vous remercie beaucoup, 

Madame ! 

 

Кондиционал модалних глагола. 

Упитна реченица са конструкцијом est-ce 

que? 

Личне заменици у функцији директног и 

индиректног објекта. 

Показне заменице (celui, celle, ceux, celles + 

облици са -ci,-là). 

 Императив. 

Узвичне реченице. 

Индиректни говор (упитна реченица) 

контролне вежбе и 

задаци; 

 табеле; 

 упитници; 

 илустрације; 

 дидактичке игре; 

 енигматске игре; 

 диктати; 

 тестовски задаци 

сопствене израде; 

 праћење ученика 

при решавању 

вежби по нивоима 

знања; 

 праћење ученика 

приликом рада у 

групи; 

 знања ученика 

мере се јасно 

одређеним 

релативним 

критеријумима 

тачности и зато 

узор није изворни 

говорник; 
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(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације, значајни празници и 

догађаји, честитања. 

 

 5. РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 
 

  

– разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота; 

-разуме једноставна и пажљиво 

исказана правила понашања 

(сугестије, препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и слично); 

– пружи једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуација- 

ма из свакодневног живота и 

личнихинтересовања 

-без визуелне подршке разуме и 

реагује на једноставније  забране; 

-у више везаних исказа даје 

једноставнијаупутства и 

налогеувезиса 

уобичајенимкомуникацијом у 

учионици; разуме краће текстове 

који се односе на правила игре и сл. 

--размени једноставније 

информације које се односе на 

забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту (у 

превозном средству, спортском 

центру, биоскопу, зоолошком врту и 

сл.) 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства(нпр. за израду 

задатака, пројеката и сл), с визуелном 

подршкоми без ње. Усмено и писано давање 

упутстава. 

 

Језички садржаји 
Jeu de mémoire 

Règles du jeu : - Mélanger les cartes et bien les 

ordonner face contre table. - Tour à tour, 

chaque élève retourne deux cartes : s’il 

retourne une paire, il la garde et peut rejouer. 

Il faut que tu expliques tout à tes parents. Pour 

trouver, il faut bien chercher. 

Tu dois/ devrais faire les courses aujourd’hui. 

Tu peux aller à la bibliothèque.  

Ils vont t’aider. 

Dis-moi où est mon livre de français. 

Pourriez/Pouvez-vous me dire où est la gare ?  

Quand est-ce que le train part ? 

Comment faire la pâte à crêpes ? 

 

Императив. 

Инфинитив. 

Модални глаголи. 

Конструкција il faut + субјунктив (глаголи 1. 

групе).  

Конструкција il faut + инфинитив. 

Упитна реченица. 

Индиректни говор (упитна реченица) 

 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом. 

 6. ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 
 

– разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и си- 

туације у садашњости; 

– размени појединачне информације 

Слушање и читање описа и размењивање 

мишљења у вези састалним, уобичајеним 

или актуелним догађајима/ активностимаи 

способностима. Усмено и писано описивање 

сталних, уобичајених или актуелних 
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и/или неколико информа- 

ција у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

– опише радње, способности и умећа 

користећи неколико веза- 

них исказа; 

 

догађаја/ активности и способности. 

 

Језички садржаји 
Tu vas à Nice? Non, j’en viens.  

Tu vas souvent à la campagne? J’y vais chaque 

été. 

 Le père lit son journal et la mère prépare le 

petit-déjeuner. 

J’étudie le français depuis trois ans.  

Le mercredi, je fais du tennis. 

Quand je veux organiser une fête, je choisis 

d’abord une date et je réserve un endroit. 

Ensuite, je fais une liste d’invités. Je prépare 

des invitations toute seule parce que j’adore 

dessiner. Enfin, je choisis la nourriture et la 

musique. 

Je suis en retard, c’est pourquoi je prends un 

taxi. 

Je vous appelle pour réserver parce que nous 

voulons passer trois jours dans votre hôtel. 

Connaissez-vous les différentes traditions de 

Noël en France ? 

En Lorraine, on célèbre la Saint-Nicolas depuis 

plus de 1000 ans. Le Saint Nicolas, protecteur 

des enfants et de la Lorraine, distribue dans la 

nuit du 5 au 6 décembre des friandises aux 

enfants sages. 

 

Презент фреквентних глагола. 

Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne 

personne).  

Предлози и предлошки изрази (à côté de, 

chez, depuis).  

Прилошке заменице (en, y). 

Прилози. 

Прилози за место (ici, là). 

Средства за исказивање аргумената и 

логичких односа: d’abord, puis/ensuite, enfin ; 

mais, pour + infinitif, grâce à, c’est pourquoi, 

parce que 

 

(Интер)културнисадржаји: породични 

живот; живот у школи и у ширем окружењу 
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– наставне и ваннаставне активности; 

распусти и путовања; традиција и обичаји. 

 7. ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 
 

– разуме једноставније текстове у 

којима се описују искуства, 

догађаји и способности у 

прошлости; 

– размени појединачне информације 

и/или неколико информа- 

ција у низу о искуствима, догађајима 

и способностима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних 

исказа искуства, догађај из 

прошлости; 

– опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 

 

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање мишљења у вези са 

искуствима, догађајима/ активностима и 

способностима у прошлости; усмено и 

писано описивање искустава, догађаја/ 

активности и способности у прошлости; 

израда и презентација пројеката о 

историјским догађајима, личностима и сл. 

 

Језички садржаји 
Nous sommes arrivés il y a trois jours.  

Je n’ai jamais été chez eux. 

Hier, c’était dimanche, je me suis réveillé à 10 

heures.  

Il est né à Genève, mais il a grandi à Lyon. 

Il s’est trompé à cause de moi. Je suis désolé.  

Elle a réussi grâce à ses amis. 

J’écoutais de la musique quand soudain 

Pauline est entrée.  

Quand mes parents étaient petits, l’ordinateur 

n’existait pas. 

Quand j’avais vingt ans, j’étais étudiant. Je 

n’étudiais pas beaucoup. J’aimais faire la fête. 

Un jour, tout a changé. Les frères Lumière ont 

inventé le cinéma. 

Napoléon Bonaparte était le premier empereur 

des Français. Il est né en Corse. 

Astérix et Obélix ont vécu dans un petit village 

gaulois et ils ont lutté contre les Romains. 

 

Перфекат (passé composé).  

Имперфeкат. 

Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne 

personne).  

Предлози и предлошки изрази (il y a). 

Прилози. 

Временска реченица: quand. 

Средства за исказивање аргумената и 

логичких односа: d’abord, puis/ensuite, enfin ; 

mais, grâce à, à cause de, parce que 
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(Интер)културни садржаји: историјски 

догађаји, епохална открића; важније 

личности из прошлости. 

8. ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 
 

 

– разуме једноставније исказе који 

се односе на одлуке, обећа- 

ња, планове, намере и предвиђања и 

реагује на њих; 

– размени једноставније исказе у 

вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

– саопшти шта он/ она или неко 

други планира, намерава, пред- 

виђа; 

 

Слушање и читање краћих текстова у вези 

са одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима. Усмено и писано 

договарање/извештавање о одлукама, 

плановима, намерама и предвиђањима. 

                             

Језички садржаји 
Quand est-ce qu’on part? Il demande quand on 

part. Je pars dans deux jours. Nous finirons 

notre projet dans dix jours. 

D’abord, je vous présenterai le plan de mon 

exposé ; ensuite, je parlerai de quelques 

exemples intéressants ; enfin, je vous 

proposerai une petite discussion. 

Si mes parents me laissent partir, je viendrai 

avec toi. 

 S’il fait beau demain, on va à la piscine. 

Si j’avais du temps libre, je sortirais ce soir. 

Qui va jouer les personnages ? Qui va 

participer à ce spectacle ? C’est Pierre qui va 

le faire. 

Cette année, je vais faire plus de sport et je vais 

aller à un atelier de peinture.  

Je crois qu`il va neiger demain. 

Je suis sûr que tu réussiras. 

 

Презент фреквентних глагола. 

Futur simple. 

Futur proche. 
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Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne 

personne).  

Предлози: dans + временска одредница 

Хипотетичне реченице – вероватни и 

могући потенцијал. 

Средства за исказивање аргумената и 

логичких односа: (tout) d’abord, puis/ensuite, 

enfin 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуасцијом; традиција и 

обичаји. 

 9. ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА,ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 
 

 

– разуме уобичајене изразе у вези са 

жељама, интересовањима, 

потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања једно- 

ставнијим језичким средствима; 

-опишекористећи неколико везаних 

исказа основне потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним  језичким средствима; 

Слушање и читање исказа у вези са жељама, 

интересовањима,потребама, осетима и 

осећањима. Усмено и писано договарањеу 

вези са задовољавањем жеља и потреба; 

предлагање решења увези са осетима и 

потребама; усмено и писано исказивање 

својих осећања и реаговање на туђа. 

 

Језички садржаји 
Bonne chance! 

 Bon courage ! 

 Bon appétit ! 

Qu’est ce que tu veux faire plus tard ?  

Je désire être chanteur. 

J’aimerais être célèbre.  

Jе voudrais voyager partout dans le monde.  

Je voudrais un café, s’il vous plaît. 

J’espère que tu viendras ce soir à la fête. 

Cette robe me plaît.  

Ces robes me plaisent. 

 Quelle jolie robe !  

Ce film m’intéresse.  

Ces acteurs m’intéressent. 

Ce film est ennuyeux.  

Ce film est nul !  

Je m’intéresse à la musique. 

Je trouve ça intéressant. 
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Je ne trouve pas ça intéressant.  

Cet exercice est trop difficile. 

 J’ai besoin de votre aide.  

Ça me fait plaisir de te revoir ! 

J’aime le thé.  

Je n’aime pas le café. 

Tu as réussi, je suis très content !  

Je suis contente pour toi. 

Elle n’est pas venue, c’est dommage ! 

 

Презент фреквентних глагола. 

Кондиционал презента фреквентних 

глагола.  

Узвична реченица 

 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; интересовања, хоби, забава, 

разонода, спорт и рекреација. 

10. ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 
 

– разуме обавештења о положају 

предмета и бића у простору и правцу 

кретања; 

– разуме једноставнија питања која 

се односе на оријентацију/ 

положај предмета и бића у простору 

и правац кретања и одго- 

вори на њих; 

– затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/ положају пред- 

мета и бића у простору и правцу 

кретања; 

-опише правац кретања и просторне 

односе једноставним и везаним 

исказима. 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

у вези са сналажењем и оријентацијом у 

простору и специфичнијим 

просторнимодносима. Усмено и писано 

размењивање информација у везиса 

сналажењем и оријентацијом у простору и 

просторним односима; усмено и писано 

описивање смера кретања и 

просторниходноса. 

 

Језички садржаји 
Où est mon sac? Elle demande où est son sac.  

Vous ne pouvez pas rester ici. 

J’ai des voisins au-dessous de mon 

appartement qui sont trop bruyants. Pouvez-

vous me montrer la gare sur le plan, s’il vous 

plaît ? 

Elle habite près de l’école. Son école est à côté 

de la boulangerie.  

Ma ville est située à 75km au nord de Belgrade. 

Le Musée national se trouve dans le centre-

ville, en face du Théâtre national. Elle habite à 

Subotica, dans le nord de la Serbie, à la 

frontière avec la Hongrie. Le tunnel du Mont-

Blanc relie Chamonix en France et 
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Courmayeur en Italie. Ils se promènent au bord 

de la mer. 

 

Индиректно питање. 

Релативне заменице (qui, que, où). Основни 

бројеви. 

Стране света. 

Прилози за место (ici, là). 

Предлози (à, de , en, au-dessous de, près de, à 

côté de, en face de, au bord de…) 

 

(Интер)културнисадржаји: јавни простор; 

типичан изглед места; географске 

карактеристике наше земље и земаља 

говорног подручја циљног језика; 

идиоматска/метафоричка употреба 

предлошких израза. 

 11. ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 
 

– разуме једноставније забране, 

правила понашања, своје и 

туђеобавезе и реагује на њих; 

– размени једноставније 

информације које се односе на 

дозво- 

ле, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе код куће, у 

школи и на јавном месту; 

-размени у више везаних исказа 

једноставније информације које се 

односе на дозволе, забране и 

правила понашања у школи и на 

јавном месту (у превозном средству, 

спортском центру, биоскопу, 

зоолошком врту и сл.) 

Слушање и читање једноставнијих исказа у 

вези са забранама,правилима понашања и 

обавезама. Постављање питања у везиса 

забранама, правилима понашања и 

обавезама и одговарање на 

њих; усмено и писано саопштавање забрана, 

правила понашањаи обавеза. 

 

Језички садржај 
 

Tu peux inviter tous les copains. Maman me dit 

que je peux inviter tous mes copains à mon 

anniversaire.  

Je t’interdis de sortir ce soir. 

Tous mes amis vont au cinéma, mais pas moi. 

Mon papa ne me permet pas.  

Ne lui dis rien! 

Tu dois apprendre beaucoup cette semaine.  

Il faut respecter la nature. 

Cherche une poubelle pour jeter les bouteilles 

vides ! 

Il ne faut pas allumer le feu. 

Il ne faut pas jeter des ordures. 

Il est interdit de fumer ici. 

N’ouvrez pas le livre pour le moment ! 

Ne pas ouvrir les fenêtres.  
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Ne pas se pencher. Assez ! Ça suffit ! 

On ne fait pas de bruit ici. 

 

Презент фреквентних глагола.  

Модални глаголи. 

Императив. 

Инфинитив. 

Индиректни говор – изјавне реченице 

(уводни глагол у презенту).  

Конструкција il faut / il ne faut pas + 

инфинитив. 

Личне заменице у функцији индиректног 

објекта.  

Негација. 

Узвичне реченице. 

 

(Интер)културни садржаји: понашање у 

кући, школи и на јавним местима; значење 

знакова и симбола. 

 

12.ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 
 

– разуме једноставније исказе који 

се односе на поседовање и 

припадност; 

– формулише једноставније исказе 

који се односе на поседова- 

ње и припадност; 

– пита и каже шта неко има/ нема и 

чије је нешто; 

– формулише једноставније исказе 

који се односе на поседова- 

ње и припадност; 

– пита и каже шта неко има/ нема и 

чије је нешто; 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

с исказима у којима се говори шта неко има/ 

нема или чије је нешто; постављање питања 

у вези са припадањем и одговарање на њих. 

 

Језички садржаји 
A qui est cette moto? 

C’est celle de mon grand frère.  

C’est à moi. 

Ils sont à vous. 

Il est à toi, ce portable rouge, n’est-ce pas 

?Non, pas du tout, il est à cette dame-là. J’ai 

laissé le mien à la maison. 

J’ai fait ma valise. Tu as fait la tienne ? 

J’ai une grande maison. 

Qui est le propriétaire de ce restaurant ? Ce 

restaurant appartient à mon oncle Pierre. 

 

Презент фреквентних глагола. Презентативи 

(c’est, ce sont).  

Наглашене личне заменице.  

Присвојни придеви и заменице. 

Упитна морфема n’est-ce pas?  

Негација. 
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Конструкција за исказивање припадности. 

 

(Интер)културни садржаји: однос према 

својој и туђој имовини. 

 13.ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА 

И 

НЕДОПАДАЊА 
 

– разуме једноставније исказе који 

се односе на изражавање до- 

падања и недопадања и реагује на 

њих; 

 изражава допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима уз једноставно 

образложење; 

-изрази туђе допадање и недопадање 

уз једноставно образложење; 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на изражавање допадања/ 

недопадања. Усмено и писано 

изражавањедопадања/ недопадања. 

 

Језички садржаји 
C’est toi que j’aime.  

Je l’aime comme un frère.  

Le frère de Mia aime jouer au Scrabble. 

Comme c’est joli ! 

Comme sa robe est belle !  

Quel beau film !  

J’aime la poésie, mais je préfère les BD. 

Je déteste la science fiction.  

J’adore faire du ski. 

Tu as aimé le film ? Non, il ne me plaît pas. 

Quel est ton acteur préféré ? Mon acteur 

préféré est ... 

 

Конструкција за наглашавање (c’est... que).  

Упитна реченица. 

Узвична реченица. 

Негација. 

 

(Интер)културни садржаји: уметност, 

књижевност за младе, стрип, музика, филм, 

спорт. 

 

14. ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 
 

  
 

– разуме једноставније исказе којима 

се тражи мишљење, 

слагање/неслагање и реагује на њих; 

– изражава своје мишљење, слагање/ 

неслагање и даје кратко 

образложење; 

 тражи мишљење и изражава туђе 

мишљење, слагање/ неслагање и 

даје кратко образложење; 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

у вези са тражењеммишљења и 

изражавањем слагања/ неслагања. Усмено и 

писано тражење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања. 

 

Језички садржаји 
Je suis d’accord avec lui.  

Je pense que non.  

Je crois que tu n’as pas raison.  

Je trouve qu’il s’est trompé.  

Qu’est-ce que vous pensez ?  
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Je ne suis pas sûr, mais je pense qu’il faut 

attendre encore un peu. 

Qu’est-ce que tu en penses ? 

Quelle est ton opinion ? 

Je crois que Marc n’est pas coupable.  

Ce n’est pas juste!  

Ce n’est pas bien ! 

C’est possible / impossible / incroyable / 

inacceptable. 

À ton avis, quelle équipe a mieux joué? 

Selon/Pour moi, c’est l’équipe de mon école.  

À mon avis, il n’est pas possible de terminer 

tout en cinq minutes. 

Je propose une autre solution. 

 

Презент фреквентних глагола.  

Изрази: selon..., pour..., à mon avis 

Наглашене личне заменице. 

Упитна реченица. 

Објекатска реченица – глаголи мишљења 

(индикатив).  

Негација. 

 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у комуникацији 

са вршњацима и одраслима. 

15.ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА, БРОЈЕВА И 

ЦЕНА 
 

 разуме једноставне изразе који се 

односе на количину (број особа, 

животиња и предмета количина 

приликом куповине и сл.) и цену; 

 тражи и пружи 

основне  информације у вези са 

количинама и бројевима; 

–  пита и саопшти колико нечега 

има/ нема, користећи једностав- 

нија језичка средства; 

 пита и каже колико нечега има/ 

нема, користећи једноставнија 

језичка средства; 

-на једноставан начин затражи 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који говоре о количини и цени; слушање и 

читање текстова на теме поруџбине 

уресторану, куповине. Постављање питања 

у вези с количином иценом и одговарање на 

њих, усмено и писано; играње улога 

(уресторану, у продавници, у кухињи 

…);записивање и рачунањецена. 

 

Језички садржаји 
Novi Sad est une grande ville? C’est la plus 

grande ville de la Voïvodine avec presque 

300.000 habitants.  

La France compte près de 67 millions 

d’habitants. 

Combien de crayons avez-vous acheté?J’ai 

acheté deux crayons.  
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артикле у продавници једноставним 

изразима за количину; 

- наручи јело и/или пиће у 

ресторану; 

-  пита/каже/ и израчуна колико 

нешто кошта; 

Tu as mangé tous les gâteaux ? Oui, je les ai 

mangés. 

Ça coûte combien ? Ces baskets coûtent 

combien ? Ils coûtent 40 euros. Merci ! Au 

revoir ! 

Je voudrais un kilo de pommes et un litre de 

lait. Voilà ! Ça fait combien ? 11,30 € trente. 

11 euros 30 centimes ? C’est cher ! Cette tour 

fait plus de 500 mètres de haut. 

Nous habitons au cinquième étage.  

Cette année je suis en 8ème. 

J’ai autant d’amis que toi. 

Il a plus de temps libre que moi. 

 

Основни бројеви преко 1000.  

Редни бројеви. 

Партитивни члан. 

Партитивно de. 

Компарација. 

Личне заменице у функцији директног 

објекта.  

Упитна реченица. 

Презентативи (voilà, c’est). 

. 

(Интер)културнисадржаји: друштвено 

окружење; валутe циљних култура; 

правописне конвенције при раздвајању 

хиљада,као и целих од децималних бројева; 

конвенције у изговору децималних бројева; 

метрички и неметрички систем мерних 

јединица. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВН

А ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Све 

наставне 

теме 

ученик који испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који 

су утврђени у већем делу 

основног нивоа стандарда 

постигнућа и ангажовање 

ученика, добија оцену довољан 

ученик који у потпуности, 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном нивоу стандарда уз 

ангажовање ученика, добија 

оцену добар (3); 

ученик који у потпуности, 

самостално, испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на 

средњем нивоу стандарда уз 

мању помоћ наставника уз 

ученик који у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу и и 

део захтева са напредног нивоа 

стандарда уз веома висок 
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(2); 
 ученик уз помоћ 

препознаје главну 

мисао и издваја 

основне 

информација у 

кратком и 

једноставном  слуша

ном, писаном или 

аудиовизуелном 

тексту; 

 ученик уз помоћ 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик уз помоћ 

пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз повремене 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

једноставном 

разговору уз помоћ; 

 ученик уз помоћ 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз помоћ 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

- ученик уз повремену 

помоћ препознаје главну 

мисао и издваја већину 

информација у кратком 

и 

једноставном  слушаном

, писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик уз повремену 

помоћ говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик уз повремену 

помоћ пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела уз мање 

грешке; 

 ученик учествује у 

кратком и 

једноставном 

разговору уз 

повремену помоћ; 

 ученик уз повремену 

помоћ наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик уз повремену 

помоћ примењује 

основне обрасце 

уљудног опхођења 

на италијанском 

језику; 

 ученик се 

висок степен ангажовања, 

добија оцену врло добар (4); 

- ученик углавном 

самостално препознаје 

главну мисао и издваја 

већину информација у 

кратком и 

једноставном  слушаном

, писаном или 

аудиовизуелном тексту; 

 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно 

говори кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик углавном 

самостално и 

углавном тачно пише 

кратак и једноставан 

текст познате 

тематике на основу 

смерница/ модела; 

 ученик учествује 

углавном самостално 

у кратком и 

једноставном 

разговору; 

 ученик углавном 

самостално наводи 

основне чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик углавном 

степен ангажовања, добија 

оцену одличан (5); 
-ученик самостално 

препознаје главну мисао 

и издваја готово све 

информације у кратком 

и 

једноставном  слушаном

, писаном или 

аудиовизуелном тексту; 
 ученик самостално и 

тачно говори кратак 

и једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик самостално и 

тачно пише кратак и 

једноставан текст 

познате тематике на 

основу смерница/ 

модела; 

 ученик 

учествује  самосталн

о у кратком и 

једноставном 

разговору; 

 ученик самостално 

наводи основне 

чињенице и 

обележија 

италијанске културе; 

 ученик самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се 

самостално укључује 
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 ученик се укључује 

и учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота уз велику 

подстицај; 

 ученик уз помоћ 

користи различите 

изворе информација 

и уз помоћ других 

припрема 

једноставна 

излагања; 

 

самостално укључује 

и активно учествује 

у комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

 ученик уз повремену 

помоћ користи и 

организује 

различите изворе 

информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна 

излагања; 

самостално 

примењује основне 

обрасце уљудног 

опхођења на 

италијанском језику; 

 ученик се 

самостално укључује 

и активно учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

-ученик углавном 

самостално користи и 

организује различите 

изворе информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна излагања; 

и изразито активно 

учествује у 

комуникацији 

симулираних 

ситуација стварног 

живота и другим 

активностима; 

 ученик самостално 

користи и организује 

различите изворе 

информација и у 

сарадњи са другим 

ученицима припрема 

једноставна 

излагања; 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање РАЗРЕД: 8. 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и 

процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 

демократске 

вредности. 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 
ИСХОДИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих 

изрази осећај љубави и 

поноса према својој 

домовини на начинкоји 

никога не угрожава; 

Наставник се труди да 

све 

теме и садржаје 

ученицима 

Праћење и вредновање постигнућа 

ученика је континуирано, на сваком часу. 

Прати се: 

• Степен активности ученика на часу, 
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културних група 
Припадност држави и 

нацији 

Патриотизам – осећај 

љубави и поноса према 

домовини и свимњеним 

припадницима. 

Начини изражавања 

патриотизма. 

Обесправљивање и 

угрожавање слободе 

људи. 

Ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, 

антициганизам. 

Заједница различитих 

културних група 

Културна разноликост у 

форми мултикултуралности 

иинтеркултуралности. 

Интеркултурни дијалог као 

средство развоја 

поштовања 

различитих култура и 

заједничког живота. 

Припадници националних 

мањина у Србији – заштита права 

и слобода 

припадника националних 

мањина. 

 образложи зашто су 

понашања која се могу 

описати каоксенофобија, 

расизам, антисемитизам, 

антициганизам 

облицидискриминације и 

кршења људских права; 

 наведе примере повезаности 

различитих култура у 

једнојзаједници и образложи 

потребу интеркултуралног 

дијалога заквалитетан живот 

свих чланова те заједнице; 

 покаже интересовање за 

упознавање различитих 

култура; 

 наведе права која националне 

мањине у Србији по Уставу 

имају; 

 разликује појмове пол и род и 

препознаје родне стереотипе; 

 уочава у рекламама, 
филмовима, књигама, 

изрекама, стриповимаи 

другим продуктима културе 

на који начин се преносе 

родни 

 обрасци; 

приближи и објасни, 

због 

спиралног ширења 

наставних јединица у 

каснијим разредима. 

Због 

тога је ваажно да 

ученици у 

овом разреду добро 

разумеју појаве. 

Активности које 

подстичу 

активно слушање и 

конструктивно 

реаговање 

ученика. 

Важно је истаћи везу 

међу 

свим овим обаластима 

зато 

што се све оне 

интегришу. 

Важно је да ученици 

стекну 

вештине применљиве 

у 

свакодневном животу 

у 

демократској 

заједници, на 

демократске ставове и 

вредности о 

универзалности права, 

једнакости, слободи и 

одговорности, 

социјалној 

индивидуално, у пару или у групи 

• Однос према обавезама и додељеним 

задужењима 

• Степен и ниво сарадња са другим 

ученицима 

• Мотивисаност ученика да изнесе свој 

став, мишљење и да га аргументовано 

брани 

• Самостална припрема и презентација 

информација о некој теми-истраживачки 

зада 

• Самоиницијативност 

На почетку школске године ученици се 

упознају са сегментима праћења и 

елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности 

ученицима се даје повратна информација 

о успешности реализације планираног и 

даје им се 

могућност да дају коментаре и сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење 

вршњака и подстиче се самооцењивање. 

Посебно се истиче сваки напредак у свим 

претходно 

наведеним сегментима оцењивања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправност 
Пол и род 

Биолошке разлике 

указује на примере родне 

равноправности и 

неравноправности у 

 ситуацијама из свакодневног 

живота; 
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(анатомске и физиолошке), 

насупрот разликамакоје 

друштво ствара (очекивања 

друштва од мушкараца и 

жена). 

Преношење родних 

образаца. 

Стереотипи и предрасуде о 

роду. 

Родна перспектива 

Укључивање родне 

перспективе приликом 

доношења одлукаважних 

за једну заједницу 

(образовање, здравље, 

породица,запошљавање, 

спорт...). 

Родна равноправност 

Родна равноправност и 

једнаке могућности за све 

ради развојадруштва. 

Препреке родној равноправности. 

Одговорност 

државе,организација 

цивилног друштва и 

појединца у постизању 

роднеравноправности. 

Привремене позитивне 

мере за постизањеродне 

равноправности (квоте 

уписа на факултет, 

субвенције 

зазапошљањање...). 

Родно засновано насиље 

Родне разлике као основа 

неравнотеже моћи. 

 дискутује о значају уважавања 

родне перспективе приликом 

доношења одлука значајних 

за једну заједницу; 

 наведе неколико 

привремених позитивних 

мера за постизање родне 

равноправности и аргументе 

за њихову примену; 

 препозна у понашању особе 

карактеристике насилника и 

жртве; 

 наведе могуће начине 

реаговања у ситуацији сусрета 

са 

 насилником; 

осетљивости и 

припадности 

заједници, уз 

спремност да се 

активно 

делује за сопствену 

добит 

као и добит других. 

Остваривање овако 

постављених исхода 

захтева примену 

различитих 

интерактивних 

облика рада као и 

одабир 

и коришћење 

одговарајућих метода 

и 

техника рада са 

ученицима: 

радионице, 

симулације, играње 

улога, 

студије случаја, 

дебате, 

дискусије, пројекте, 

истраживања, 

промоције, 

покретање акција као 

и да 

сами осмисле неке 

друге 

активности. За 

ученике 

петог разреда неке од 

ових 
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Злоупотреба 

моћинасилника. 

Карактеристике особе која 

врши насиље, која 

јеизложена насиљу или 

која му сведочи. Мере 

заштите од 

роднозаснованог насиља. 

метода рада су новина 

те 

их треба постепено 

навикавати на начин 

рада 

где су и они активни 

креатори наставе. 

Реализација програма 

треба да се одвија у 

складу 

са принципима 

интерактивних 

односа  

(активне, проблемске 

и 

истраживачке 

наставе), са 

сталним рефлексијама 

на 

одговарајуће појаве из 

друштвеног контекста 

(прошлости и још 

више 

садашњости). 

Овакав начин 

остваривања важи за 

сваку 

област. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 
Медији 

Врсте и функције медија. 

Слобода медија и њихов 

допринос развоју 

демократије. 

Медији као извор 

информација и дезинформација. 

Манипулацијепутем медија 

(одлагање информације, 

скретање 

пажње,побуђивање 

емоција, стварање осећаја 

кривице, 

неговањенекултуре...). 

Медијска писменост 

Способност разумевања, 

критичког и аналитичког 

усвајањамедијских 

садржаја. 

Кодекс у медијима 

Кодекс деца и медији. 

Кодекс новинара. Притисци 

на новинаре 

наведе основне функције 

медија и образложи зашто је 

важно дапостоје кодекс 

новинара и кодекс деца и 

медији; 

 образложи значај слободе 

медија за развој демократије; у 

медијима проналази 

примере предрасуда, 

стереотипа,дискриминације, 

нетолеранције по различитим 

основама икритички их 

анализира; 

 препозна механизме 

манипулације медија и утицај 

медија насопствено 

мишљење и деловање; 

 проналази и користи 

информације из различитих 

извора, 

 критички их разматра и 

вреднује; 

 препозна пример злоупотребе 

деце у медијима; 
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ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности 

грађанског 

друштва  
Снимање кратког филма о 

вредностимаграђанског 

друштва 

Избор теме и 

формулисање идеје. 

Писање сценарија. 

Подела задатака. 

Снимање. 

Монтажа. 

Презентација. 

Евалуација. 

у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи 

својстав заснован на 

аргументима, комуницира на 

конструктиванначин; 

 учествује у припреми, 

реализацији и евалуацији 

кратког филма, 

 учествује у избору садржаја и 

начина рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ИСТИЧЕ СЕ ДОБАР ЗАДОВОЉАВА 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих 

културних група 

лако логички повезује чињенице и 

појмове; 

- самостално изводи закључке који се 

заснивају на подацима; 

- решава проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења и у потпуности критички 

расуђујуе; 

- показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен и ангажовања; 

 

показује одговоран однос према раду/ 

припремљен је за час. 

 

у великој мери показује способност 

примене знања и логички повезује 

чињенице и појмове; 

- самостално изводи закључке који 

се 

заснивају на подацима; 

- решава поједине проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и у знатној 

мери 

критички расуђује; 

- показује велику самосталност и 

висок 

степен активности и ангажовања. 

 

 

у довољној мери покаује способност 

употребе информација; 

- у знатној мери логички повезује 

чињенице и појмове; 

- већим делом самостално изводи 

закључке који се заснивају на 

подацима 

и делимично самостално решава 

поједине проблеме; 

- у довољној мери критички 

расуђује;  

показује делимични степен 

активности и 

ангажовања. 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправност 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 
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Вредности 

грађанског 

друштва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Верска настава РАЗРЕД:  Осми 

ЦИЉ УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:  ДА СЕ УЧЕНИЦИМА ПРУЖИ ЦЕЛОВИТ РЕЛИГИЈСКИ ПОГЛЕД  НА СВЕТ И ЖИВОТ, И ДА ИМ СЕ ОМОГУЋИ  СЛОБОДНО УСВАЈАЊЕ ДУХОВНИХ И 

ЖИВОТНИХ ВРЕДНОСТИ ЦРКВЕ, ОДНОСНО ЧУВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ СОПСТВЕНОГ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ ИНДЕТИТЕТА, КОЈИ ПОДРАЗУМЕВА ПОЗНАВАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ДРУГОГ И 

ДРУГАЧИЈЕГ. 
ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

РАСПОРЕЂЕНИ ПО 

НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

ИСХОДИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

I – УВОД 

 

 1. Упознавање садржајa 

програма и начинa рада 

 

 

 

 

 

 

 

II - ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА 

БОЖЈА  
 
2. Човек - икона Божја и 

свештеник твари  
3. Хришћанско схватање 

личности 4. Грех као 

промашај човековог 

назначења 
 5. Новозаветне заповести 

Божје 

 моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 8. разреда 

основне школе;  

 моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања 

 

 

 

 моћи да увиди да је човек икона 

Божија јер је слободна личност и да је 

служба човекова да буде спона између 

Бога и света.  
 моћи да увиди да се човек остварује 

као личност у слободној заједници 

љубави са другим.  
 бити подстакнут да учествује у 

литургијској заједници.  
 моћи да сагледа грех као промашај 

Катихизација као литургијска делатност- заједничко 

је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 

 

 Катихета (вероучитељ) би требало стално да има 

науму да катихеза не постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу 

у живот кроз слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве.  

 

На почетку сваке наставне теме ученике би требало 

упознати са циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином остваривања 

програма рада, као и са начином вредновања 

њиховог рада. 

 
Врсте наставе  
 
Настава се реализује кроз следеће облике наставе:  
 

 теоријска настава (32 часова)  
 практична настава (2часа) 
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6. Слобода и љубав у 

хришћанском етосу 
људског назначења;  
 моћи да разликује слободу од 

самовоље; 
 моћи да увиди да човек може бити 

роб својих лоших особина и навика;  
 бити подстакнут да увиди вредност 

ближњега у сопственом животу;  
 моћи да усвоји став да једино кроз 

љубав човек може превазићи 

конфликт;  
 моћи да вреднује своје поступке на 

основу Христових заповести о љубави 
 

 

Место реализације наставе  

 

 Теоријска настава се реализује у учионици;  

 Практична настава се реализује у цркви – 

учешћем у литургијском сабрању; 

 

III - ПОДВИЖНИЧКО – 

ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС 

 

 7. Хришћански подвиг 

 8. Подвизи Светитеља  

9. Пост  

10. Хришћанске врлине  

11. Евхаристијски поглед 

на свет 

 моћи да увиди да је подвиг начин 

живота у Цркви; 

  моћи да препозна различите 

подвиге као путеве који воде ка 

истом циљу;  

 моћи да објасни кад и како се 

пости;  

 моћи да увиди смисао и значај 

поста; 

  бити подстакнут на пост и 

молитву као начин служења Богу;  

бити подстакнут да развија 

хришћанске врлине; 

  бити подстакнут да се критички 

односи према својим поступцима;  

бити подстакнут да чита Житија 

Светих; 

  бити подстакнут да заснује свој 

однос према Богу на захвалности. 

 

Дидактичко методичка упутства за реализацију 

наставе 

 

  Уводне часове требало би осмислити тако да 

допринесу међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да наставник 

стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 

  Реализација програма требало би да се одвија у 

складу с принципима савремене активне наставе, 

која својом динамиком подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски приступ садржајима 

тема. У току реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

 

IV – ЛИТУРГИЈА  

 

12. Молитва - лична и 

саборна 13. Црква је Тело 

 моћи да увиди да је молитва 

разговор са Богом; 

  бити подстакнут да преиспита и 

обогати свој молитвени живот; 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних 
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Христово 

 14. Божанствена 

Литургија (опис тока 

Литургије)  

15. Литургијски простор 

(делови храма) 

 16. Освећење времена 

  моћи да схвати личну молитву 

као припрему за саборну молитву;  

моћи да објасни значење речи 

Литургија и Евхаристија;  

 моћи да однос међу члановима 

Цркве пореди са повезаношћу удова 

у људском телу;  

 моћи да препозна неке од 

елемената Литургије; 

  моћи да увиди да Молитва 

Господња има литургијску основу;  

моћи да наведе најважније делове 

храма и препозна њихову 

богослужбену намену. 

  моћи да именује нека 

богослужења и да зна да постоје 

покретни и непокретни празници; 

  бити подстакнут да активније 

учествује у богослужењима; 

средстава. 

  Имаући у виду захтеве наставног програма и 

могућности транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, наставник би 

требало да води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

 У остваривању савремене наставе наставе 

наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном 

процесу.  

 Настава је успешно реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. 

V - ЦАРСТВО БОЖЈЕ 

 

 17. Царство Божје – циљ 

стварања 
18. Живот будућег века 
 19. Сведоци Царства 

Божјег  
20. Обожење – циљ 

хришћанског живота 
 21. Знаци присутва Царства 

Божјег у овом свету (чуда, 

мошти...)  
22. Икона – прозор у 

вечност 

 моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да постане Царство 

Божије; 

 моћи да објасни да Царство Божије у 

пуноћи наступа по другом Христовом 

доласку и васкрсењу мртвих;  
 моћи да објасни да је Бог створио 

човека као сарадника на делу спасења; 

 моћи да препозна да је Литургија 

икона Царства Божијег;  
 бити подстакнут да активније 

учествује у Светој Литургији.  
 моћи да преприча догађај 

Преображења Господњег;  
 моћи да повеже појмове светости и 

обожења са дејством Светога Духа 
  моћи да препозна да је предукус 

Евалуација наставе  

 

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

 

 процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  
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Царства Божијег присутан у моштима, 

чудотворним иконама, исцељењима...  

моћи да препозна разлику између 

православне иконографије и световног 

сликарства;  
 моћи да препозна икону као символ 

Царства Божијег;  
 бити подстакнут да на правилан 

начин изражава поштовање према 

хришћанским светињама 

 

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика; 

 

 Оквирни број часова по темама 

 

 Увод – 1  

Човек је икона Божија – 6 Подвижничко-

евхаристијски етос – 7 Литургија – 9  

Царство Божије – 8  

Евалуација – 1+2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


