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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

 

 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 

доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик 

РАЗРЕД: 2. 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 180 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Књижевност  чита са разумевањем различите текстове;  

 опише свој доживљај прочитаних књижевних 

дела; 

 изнесе своје мишљење о тексту; 

− разликује књижевне врсте: лирску и епску 

песму, причу, басну, бајку, роман и драмски 

текст; 

− одреди тему, редослед догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

− именује главне и споредне ликове и разликује 

њихове позитивне и негативне особине; 

− уочи основне одлике лирске песме (стих,  

строфа и рима); 

− разуме пренесено значење пословице и басне и 

њихову поучност; 

− разуме идеје књижевног дела; 

− уочи основне одлике народне  бајке; 

− разликује народну од ауторске бајке; 

− представи главне особине јунака; 

− уочи основне одлике народне епске песме; 

 

47 30 77 

2. Језик  разликује врсте (и подврсте) речи у типичним 

случајевима; 

 одреди основне граматичке категорије именица, 

придева и глагола; 

 примењује основна правописна правила; 

-влада техником читања и писања латиничног 

текста 

29 28 67 
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3. Језичка култура  разликује опис о приповедања у књижевном 

делу; 

 покаже примере дијалога у песми, причи и 

драмском тексту; 

− уочи хумор у књижевном делу; 

− чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

− изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

− изводи драмске текстове; 

 јасно и разговетно изговори обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и логички акценат, 

паузе, брзину и темпо; 

 споји више реченица у краћу и дужу целину; 

 препричава, прича и описује и на сажет и на 

опширан начин; 

 извештава о догађајима водећи рачуна о 

прецизности, тачности, објективности  и 

сажетости; 

 

16 20 36 
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Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметн

о повезивање 

(исход/садржаји

) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 
Облик рада Методе 

1. Књижевнос

т 

-Поезија 

-Проза 

-Драма 

 чита са 

разумевање

м различите 

текстове;  

 опише свој 

доживљај 

прочитаних 

књижевних 

дела; 

 изнесе своје 

мишљење о 

тексту; 

− разликује 

књижевне 

врсте: 

лирску и 

епску песму, 

причу, 

басну, бајку, 

роман и 

драмски 

текст; 

− одреди тему, 

редослед 

догађаја, 

време и 

место 

дешавања у 

прочитаном 

Текстови из 

Читанке  

- Домаћа лектира:  

-Породичне и 

шаљиве песме- 

избор 

-Избор из поезије 

Љубивоја 

Ршумовића и 

Добрице Ерића 

-Избор из 

Антологије 

српске поезије за 

децу (приредио 

Душан Радовић) 

-Српске народне 

бајке- избор 

Ханс Кристијан 

Андерсен: Бајке  

(избор) 

Читање наглас и у 

себи с 

разумевањем 

прочитаног 

-Усмерено читање 

-Читање у себи 

као припрема за 

смостално читање 

и учење 

Фронтални, 

Индивидуални

, 

Групни, 

Рад у пару 

 

вербални 

(монолошки и 

дијалошки),  

метод 

демонстрације 

(приказивање, 

илустрације, 

цртежи),  

метод 

драматизације

  учење путем 

открића  

истраживачки 

метод  

аналитичко – 

синтетички 

 

 

Музичка 

култура,  

Ликовна 

култура, 

Свет око нас, 

Верска настава. 

 

 

 

Писмене 

вежбе, 

контролне 

вежбе, 

разговори, 

белешке 

Критеријуми 

за процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметн

а 

компетенција? 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја 

добар избор, 

као и метода и 

облика рада? 

-Да ли су 

захтеви 

задатака били 

тешки или 

лаки? 
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тексту; 

− именује 

главне и 

споредне 

ликове и 

разликује 

њихове 

позитивне и 

негативне 

особине; 

− уочи 

основне 

одлике 

лирске 

песме (стих,  

строфа и 

рима); 

− разуме 

пренесено 

значење 

пословице и 

басне и 

њихову 

поучност; 

− разуме идеје 

књижевног 

дела; 

− уочи 

основне 

одлике 

народне  

бајке; 

− разликује 

Саопштавање 

утисака о 

прочитаном 

тексту 

-Разумевање 

прочитаног текста 

-Систематично 

усвајање 

књижевних и 

функционалних 

појмова 

(песма, фабула, 

ликови, басна, 

бајка, )  
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народну од 

ауторске 

бајке; 

− представи 

главне 

особине 

јунака; 

− уочи 

основне 

одлике 

народне 

епске песме; 

 

2. Језик 

-Граматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правопис 

 разликује 

врсте (и 

подврсте) 

речи у 

типичним 

случајевима; 

 одреди 

основне 

граматичке 

категорије 

именица, 

придева и 

глагола; 

 примењује 

основна 

правописна 

правила; 

-влада 

техником 

читања и 

-Реченице по 

значењу и облику 

-Главни делови 

реченице 

-Именице (врста, 

род и број) 

-Глаголи 

(глаголска 

времена) 

-Подела речи на 

слогове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

Индивидуални

, 

Групни, 

Рад у пару 

 

вербални 

(монолошки и 

дијалошки),  

метод 

демонстрације 

(приказивање, 

илустрације, 

цртежи),  

метод 

драматизације

  учење путем 

открића  

истраживачки 

метод  

аналитичко – 

синтетички 

 

Музичка 

култура,  

Ликовна 

култура, 

 

 

 

 

Писмене 

вежбе, 

контролне 

вежбе, 

разговори, 

белешке 
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писања 

латиничног 

текста 

 

-Употреба 

великог слова у 

писању личних 

имена и 

презимена, 

надимака уз 

лично име, имена 

животиња, 

вишечланих 

географских 

имена и улица  

(једноставнија 

решења) 

-Писање речце ли 

у упитним 

реченицама и 

речце не уз 

глаголе у 

одричним 

реченицама 

-

СкраћеницеВелик

о почетно слово и 

знакови 

интерпункције 

-Усвајење латинице (читање и писање 

3. Језичка 

култура 

-Основни 

облици 

усменог и 

писменог 

 разликује 

опис о 

приповедањ

а у 

књижевном 

делу; 

-Препричавање 

-Причање 

-Описивање 

Казивање напамет 

научених текстова 

-Аутодиктат и 

Фронтални, 

Индивидуални

, 

Групни, 

Рад у пару 

 

- дијалошка 

 - стрип 

 - 

амбијентална - 

посматрачка 

Музичка 

култура,  

Ликовна 

култура 

 

 

 

Писмене 

вежбе, 

контролне 
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изражавања 

-Усмена и 

писмена 

вежбања 

 

 покаже 

примере 

дијалога у 

песми, 

причи и 

драмском 

тексту; 

− уочи хумор 

у 

књижевном 

делу; 

чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стих

а 

− изражајно 

рецитује 

песму и чита 

прозни 

текст; 

− изводи 

драмске 

текстове; 

 јасно и 

разговетно 

изговори 

обавештајну, 

упитну и 

заповедну 

реченицу, 

поштујући 

одговарајућу 

контролни диктат 

-Израда домаћих 

задатака и њихова 

анализа на часу 

вежбе, 

разговори, 

белешке 
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интонацију 

и логички 

акценат, 

паузе, 

брзину и 

темпо; 

 споји више 

реченица у 

краћу и 

дужу 

целину; 

 препричава, 

прича и 

описује и на 

сажет и на 

опширан 

начин; 

извештава о 

догађајима 

водећи рачуна 

о 

прецизности, 

тачности, 

објективности  

и сажетости 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Књижевност  

Kомуникативна,  

за учење, 

 за рад са подацима,  

за решавање проблема, 

 за сарадњу,  

естетичка,   

за одговорно учешће у демократском друштву, 

заодговораноднос према околини 

Књижевност 

 

1СЈ.1.5.1.   1СЈ.1.5.2.  

1СЈ.1.5.3.    

1СЈ.1.5.4. 

 

1СЈ.2.5.2.   1СЈ.2.5.3.   

1СЈ.2.5.4.  

1СЈ.2.5.5. 

 

1СЈ.3.5.1. 

 

Вештина читања и 

разумевање 

 

1СЈ.1.2.1.    1СЈ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.4.    1СЈ.1.2.5.    

1СЈ.1.2.6.1СЈ.1.2.8. 

 

1СЈ.2.2.2.   1СЈ.2.2.4.   

1СЈ.2.2.7.    

1СЈ.2.2.8.  

 

1СЈ.3.2.2.1СЈ.3.2.5. 

2. Језик Kомуникативна, 

 за учење, 

 за рад са подацима,  

за решавање проблема, 

                                   естетичка   

Граматика и 

лексикологија 

 

1СЈ.1.4.1.1СЈ.1.4.1. 

1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1.   

1СЈ.2.4.4.   1СЈ.2.4.6. 
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1СЈ.3.4.4. 

1СЈ.2.3.2.     

3. Језичка култура Kомуникативна, 

за учење, 

за рад са подацима, 

дигитална, 

за решавање проблема, 

за сарадњу, 

предузетничка, 

                                     естетичка 

Говорна култура 

 

1СЈ.0.1.1.    1СЈ.0.1.2.    

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.4.    1СЈ.0.1.5.    

1СЈ.0.1.7. 

1СЈ.0.1.8. 

 

 

Писано изражавање 

 

1СЈ.1.3.1.    1СЈ.1.3.2.   

1СЈ.1.3.3.      

1СЈ.1.3.4.    1СЈ.1.3.5.  

1СЈ.1.3.6.       

1СЈ.1.3.8.    1СЈ.1.3.9.  

1СЈ.1.3.10.       

 

1СЈ.2.3.1.     

 

1СЈ.3.3.4.    1СЈ.3.3.6.    

1СЈ.2.3.3.     

 

 

 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.1.2.1. углавном влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом (ко, шта, где, када, колико и сл.) 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста (наслов, име аутора; садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста 

1СЈ. 1.2.6. делимично разуме значење текста 
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1СЈ. 1.2.7. препознаје књижевно-уметнички и информативни текст 

1СЈ. 1.2.8. уме да одреди да ли му се текст допада, да ли му је занимљив 

Књижевност 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у краћем књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.4. углавном одређује време и место дешавања радње у књижевно уметничком тексту 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.2.2.1.углавном уме да одреди  на ком месту у тексту је пауза 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са краћим текстом 

1СЈ.2.2.3. углавном раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.5. углавном одређује основни смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. углавном препознаје фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста  

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни 

 Књижевност 
1СЈ.2.5.2. препознаје фолклорне форме (кратке народне умотворине- пословице, загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. разликује  стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује карактери-стичне особине и поступке ликова у тексту  

1СЈ.2.5.5. углавном уочава редослед догађаја у тексту 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.3.2.1. влада оснвном техником читања ћириличног и латиничног текста 

1СЈ.3.2.4. изводи закључке на основу текста 

1СЈ.3.2.6. изводи фигуративно значење у тексту 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује 

крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста) 

Књижевност 

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. углавном препознаје врсте речи (именице и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. углавном препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица)  

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 
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1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи, и сл.) 

Писано изражавање (правопис) 

1СЈ.1.3.1. већина пише писаним словима ћирилице и латинице 

1СЈ.1.3.3. углавном почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих) 

1СЈ.1.3.5. углавном пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.3.7. углавном препричава кратак и једноставан текст (до 200 речи) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст) 

1СЈ.1.3.9. пише кратку реченицу (куда иде, зашто касни) 

1СЈ.1.3.10. углавном пише честитку, разгледницу, позивницу 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице и глаголе) 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и  предикат 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.7. углавном саставља једноставне реченице 

Писано изражавање(правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена  места; правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ 

1СЈ.2.3.3. пише једноставним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...)  

Граматика и лексикологија  

1СЈ.3.4.1. именује врсте речи (властите и заједничке и глаголе) 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према броју и роду 

 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор и учествује у њему 

1СЈ.0.1.2. углавном користи форме учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.5. углавном уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему 

 Писано изражавање(правопис) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту 

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним и кратким реченицама 
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1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни,средишњи и завршни део текста 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе у краћем тексту 
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МАТЕАМТИКА 
Службени гласник бр. 16/2018 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

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

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног 

живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 180 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.                   Бројеви -  одреди десетице најближе датом броју; 

- усмено сабира и одузима бројеве до 100; 

- користи појмове чинилац, производ, дељеник, 

делилац, количник, садржалац; 

- примени замену места и здруживање сабирака и 

чинилаца ради лакшег рачунања; 

- усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 

- израчуна вредност бројевног израза са највише 

две операције; 

- реши текстуални задатак постављањем израза са 

највише две рачунске операције и провери 

тачност решења; 

- одреди непознати број у једначини са једном 

аритметичком операцијом; 

- одреди делове (облика  
 

 
) дате величине; 

- изрази одређену суму новца преко различитих 

апоена; 

- прочита број записан римским цифрама и 

напише дати број римским цифрама; 

- прикаже мањи број података у таблици и 

стубичастим дијаграмом; 

- уочи правило и одреди следећи члан започетог 

низа; 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

      90 

 

 

 

 

 

 

 

     145 

2. Геометрија - разликује дуж, полуправу и праву; 

- одреди дужину изломљене линије (графички и 

рачунски); 

- одреди обим геометријске фигуре; 

- нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на 

квадратној мрежи и тачкастој мрежи; 

- уочи подударне фигуре на датом цртежу; 

8 14 22 
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- уочи симетричне фигуре; 

- допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде 

симетрична у односу на дату праву; 

3. Мерење и мере - изрази дужину у различитим јединицама за 

мерење дужине; 

- измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине 

- чита и запише време са часовника; 

- користи јединице за време у једноставним 

ситуацијама 

5 8 13 

 

  



24 

 

  

Р.бр

. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји

) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. Бројеви 
-  одреди десетице 

најближе датом 

броју; 

- усмено сабира и 

одузима бројеве до 

100; 

-користи појмове 

чинилац, производ, 

дељеник, делилац, 

количник, 

садржалац; 

- примени замену 

места и здруживање 

сабирака и 

чинилаца ради 

лакшег рачунања; 

- усмено множи и 

дели у оквиру прве 

стотине; 

- израчуна вредност 

бројевног израза са 

највише две 

операције; 

- реши текстуални 

- Први део 

Сабирање и 

одузимање са 

преласком. 

Замена места и 

здруживање 

сабирака. 

Веза сабирања и 

одузимања. 

Једначине са 

једном 

операцијом 

(сабирање или 

одузимање).  

Римске цифре I, 

V, X, L,C 

- Други део  

Множење и 

дељење 

(таблично) 

Нула и јединица 

као чиниоци; 

нула као 

дељеник. 

Замена места и 

здруживање 

чинилаца.  

 

 

-Трећи део  

Фронт.  

 

 

Индивид.  

 

 

Групни  

 

Рад у пару 

Разговор, 

Демонстра-

ција 

Српски 

језик  

Свет око 

нас 

Посматра-

ње 

Разговори, 

Тестирање, 

Белешке, 

Продукти 

дечјих 

активности, 

Домаћи 

задаци, 

Задово-

љство 

ученика на 

часу 

Табелама 

Анкетамa 

Разгово-

ри, 

Белешке 
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задатак 

постављањем израза 

са највише две 

рачунске операције 

и провери тачност 

решења; 

- одреди непознати 

број у једначини са 

једном 

аритметичком 

операцијом; 

- одреди делове 

(облика  ) дате 

величине; 

- изрази одређену 

суму новца преко 

различитих апоена; 

- прочита број 

записан римским 

цифрама и напише 

дати број римским 

цифрама; 

- прикаже мањи 

број података у 

таблици и 

стубичастим 

дијаграмом; 

- уочи правило и 

одреди следећи 

Редослед 

рачунских 

операција. 

Множење и 

дељење збира и 

разлике бројем. 

Веза множења и 

дељења. 

Једначине са 

једном 

операцијом 

(множење или 

дељење). 

Бројевни изрази. 

Формирање 

израза на основу 

реалистичних 

ситуација.  

Разломци облика  

, 1 ≤ н ≤ 10, 

визуелно и 

симболичко 

представљање.  

-Први део  

Дуж, права и 

полуправа. 

Тачка и права. 

Отворена и 

затворена 

изломљена 

линија. 

Графичко 

надовезивање 

дужи. Дужина 
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члан започетог 

низа; 

изломљене 

линије. Обим 

геометријских 

фигура без 

употребе 

формула.  

-Други део  

Цртање 

правоугаоника, 

квадрата и 

троугла на 

квадратној 

мрежи, на 

тачкастој мрежи. 

Симетричне 

фигуре. 

Подударност 

фигура 

(интуитивно). 

2. Геометрија - Разликује дуж, 

полуправу и праву; 

- Одреди дужину 

изломљене линије 

(графички и 

рачунски); 

- Одреди обим 

геометријске 

фигуре; 

- Нацрта 

правоугаоник, 

квадрат и троугао 

на квадратној 

мрежи и тачкастој 

мрежи; 

- Први део  

Дуж, права и 

полуправа. 

Тачка и права. 

Отворена и 

затворена 

изломљена 

линија. 

Графичко 

надовезивање 

дужи. Дужина 

изломљене 

линије. Обим 

геометријских 

фигура без 

 

 

 

Фронтални, 

Индивиду

-ални, 

Групни, 

Рад у пару 

 

 

 

 

Разговор, 

демонстрациј

а 

 

 

 

 

Свет око нас, 

Српски 

језик, 

Ликовна 

култура 

 

Посматрање 

Разговори 

Тестирање 

Белешке 

Продукти 

Дечјих 

Активности 

Домаћи 

задаци 

Задовољство 

ученика на 

часу 

Табелама 

Анкетама 

Разговор

и 
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- Уочи подударне 

фигуре на датом 

цртежу; 

- Уочи симетричне 

фигуре; 

- Допуни дати 

цртеж тако да 

добијена фигура 

буде симетрична у 

односу на дату 

праву; 

употребе 

формула.  

-Други део  

Цртање 

правоугаоника, 

квадрата и 

троугла на 

квадратној 

мрежи, на 

тачкастој 

мрежи. 

 

 Симетричне 

фигуре. 

Подударнос

т фигура 

(интуитивно 

3. Бројеви - изрази дужину у 

различитим 

јединицама за 

мерење дужине; 

- измери дужину 

дужи и нацрта дуж 

дате дужине 

- чита и запише 

време са часовника; 

- користи 

јединице за 

време у 

једноставни

м 

ситуацијама 

Мерење 

дужине 

стандардним 

мерним 

јединицама 

(м, дм, цм).  

Мерење 

времена (дан, 

месец, 

година, час, 

минут). 

Фронта-

лни, 

Индиви- 

Дуални 

Разговор, 

Демонстрација 

Свет око 

нас, 

Ликовна 

култура 

Посматрање 

Разговор 

Тестирање 

Белешке 

Продукти 

Дечјих 

Активности 

Домаћи 

Задаци 

Задовољств

о ученика на 

часу 

Табелама 

Анкетам

а 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Бројеви  

Рад са подацима и информацијама,  

Компетенција за решавање проблема, 

 Дигитална компетенција.  

 

Природни бројеви и 

операције са њима 

1МА.1.1.1.  

1МА.1.1.2.  

1МА.1.1.3 

1МА.1.1.4.  

1.МА.1.1.5.  

Разломци 

1МА.1.3.2.  

Природни бројеви и 

операције са њима 

1МА.2.1.1.  

1МА.2.1.2.  

1МА2.1.3. 

1МА2.1.4. 

1МА2.1.5 

 Разломци. 

1МА.2.3.2. 

Природни бројеви и 

операције са њима  

1МА.3.1.1.  

1МА.3.1.2.  

1МА.3.1.3 

Разломци 
1МА.3.3.2.  

2. Геометрија Компетенција за учење 

 Компетенција за решавање проблема 

 

Геометрија 

1МА.1.2.1.  

1МА.1.2.2.  

1МА.1.2.3. Геометрија 

1МА.2.2.1.  
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1МА.2.2.2  

Геометрија 

 

1МА.3.2.1. 

3. Мерења и мере Рад са подацима и информацијама 

 Комуникација. 

 

Мерење и мере 

1МА.1.4.1.  

1MA.1.4.3. 

1MA.1.4.4.   

Мерење и мере 

1МА.2.4.1.  

1МА.2.4.2. 

1МА.2.4.5. 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. 

 

 

Прилог: СТАНДАРДИ 

Природни бројеви и операције са њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве стотине 

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка у оквиру таблице множења 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 

1.МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве стотине 

Разломци 

1МА.1.3.2. уме да препозна и разликује половину и четвртину неке целине 

Природни бројеви и операције са њима 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, предходни, следећи број)  и разуме декадни бројевни 

систем у оквиру прве стотине 

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу најближу датом броју 

1МА2.1.3.сабира и одузима, рачуна вредност израза до сто са прелазом 

1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две операције до сто са прелазом 

1МА2.1.5.уме да решава једначине 
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 Разломци 

1МА.2.3.2. уме да израчуна половину и четвртину  неке целине и обрнуто 

Природни бројеви и операције са њима  

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању сложенијих задатака 

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени 

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет до сто 

Разломци 
1МА.3.3.2.  уме да израчуна половину и четвртину  неке целине у сложенијим текстуалним задацима 

Геометрија 

1МА.1.2.1. углавном уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг,троугао, правоугаоник, тачка, права, полуправа и дуж)  

1МА.1.2.2. углавном зна јединице за мерење дужине (m, cm, dm) и њихове односе 

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине линије приказане на једноставној слици, при чему је дата мерна јединица  

Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење дужине (m, cm, dm) из већих у мање  

Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама 

1MA.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе  (кг) 

1MA.1.4.4. уме да чита једноставније табеле 

 Мерење и мере 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2.зна јединице за време (минут, сат, месец и година) и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане табеларно у решавању једноставнијих задатака 

 Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (минут, сат, месец и година) и  уме да пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Службени гласник бр. 78-2017 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

 

 

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

усвајањем функционалног знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицима и културама , као и према сопственом 

језику и  културном наслеђу. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

0 Starter unit Да поздрави и отпоздрави једноставним језичким 

средствима,да представи себе и другог,да разуме 

једноставно постављена питања и даје одговоре 

на њих 

2 2 4 

1 Unit 1My face да разуме  једноставне исказе којима се описују 

делови лица, разуме позиве на заједничку 

активност и реагује  на њих,да изрази једноставна 

осећања 

4 5 9 

2 Unit 2 Animals Да опише жива бића из непосредног окружења, да 

именује животиње,разуме описе животиња,да 

изрази основне потребе користећи једноставна 

језичка средства 

4 5 9 

3 Unit 3 My toys Да упути једносавне и кратке молбе,позиве на 

заједничку активност, да опише омиљене играчке 

употребом једноставних језичких средстава ,да 

разуме описе,да разуме једоставне исказе за 

узражавање допадања и недопадања и реагује на 

њих 

4 5 9 

4 Unit 4 Food Даје кратка упутства и налоге, разуме једноставна 

објашњења о просторуи изражава допадање и 

недопадање везано за храну,изражава омиљену 

храну,препознаје непосредне потребе,осете и 

осећања и реагује на њих 

4 5 9 

5 Unit 5 My body Да наброји делове тела,да користи једноставне 

исказе  за изражавање допадања и 

недопадања,припадности и неприпадности,разуме 

једноставне исказе који описују жива 

бића,предмете и места 

4 5 9 

6 Unit 6 My house Да користи исказе који описују бића,предмете и 

места из непосредног окружења,разуме 

једноставне исказе који изражавају допадање и 

4 5 9 



35 

 

недопадање,поседовање и непоседовање 

7 Unit 7 My clothes Да описује бића ,делове одеће за одговарајућа 

годишња доба,даје и разуме исказе за изражавање 

допадања и недопадања,даје и тражи мишљење 

једноставним језичким средствима 

4 5 9 

      8              Unit 8 My party Да искаже позив на заједничку 

активност,тражи мишљење, разуме 

једноставно исказане честитке и одговори на 

њих,тражи и пружа једноставна обавештења о 

положају у простору 

         2            3           5 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик 

рада 

Методе 

1 My face Да поздрави и 

отпоздрави једноставним 

језичким средствима,да 

представи себе и 

другог,да разуме 

једноставно постављена 

питања и даје одговоре 

на њих 

Личне 

заменице,поздра 

Ви,учтиво 

обраћање 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

Ауди-

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 

2 Animals Да опише жива бића из 

непосредног окружења, 

да именује 

животиње,разуме описе 

животиња,да изрази 

основне потребе 

користећи једноставна 

језичка средства 

Набрајање  

Назива 

животиња,њихо 

Во пребивали 

Ште,боје и 

бројеви,опис 

 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

Ауди-

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 

3 My toys Да упути једноставне и 

кратке молбе,позиве на 

заједничку активност, да 

опише омиљене играчке 

употребом једноставних 

језичких средстава ,да 

разуме описе,да разуме 

једоставне исказе за 

узражавање допадања и 

Играчке,опис, 

Која је омиљена 

играчка,описни 

 придеви 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

Ауди-

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  
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недопадања и реагује на 

њих 

радови 

4 Food Даје кратка упутства и 

налоге, разуме 

једноставна објашњења 

о просторуи изражава 

допадање и недопадање 

везано за храну,изражава 

омиљену 

храну,препознаје 

непосредне 

потребе,осете и осећања 

и реагује на њих 

Омиљена храна, 

Разлике у 

исхрани,постав 

Љање питања 

Шта волиш- 

Шта не волиш 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

Ауди-

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 

5 My body Да наброји делове 

тела,да користи 

једноставне исказе  за 

изражавање допадања и 

недопадања,припадности 

и неприпадности,разуме 

једноставне исказе који 

описују жива 

бића,предмете и места 

Опис тела  

 И делова тела 

Описни 

придеви,показне 

Заменице 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

Ауди-

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 

6 My house Да користи исказе који 

описују бића,предмете и 

места из непосредног 

окружења,разуме 

једноставне исказе који 

изражавају допадање и 

недопадање,поседовање 

и непоседовање 

Једнина- 

Множина 

именица.глагол 

Личне заменице 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

Ауди-

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 

7 My clothes Да описује бића ,делове постављање Фронт. Ауди- Српски јез. Усмено, Разговор 
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одеће за одговарајућа 

годишња доба,даје и 

разуме исказе за 

изражавање допадања и 

недопадања,даје и тражи 

мишљење једноставним 

језичким средствима 

питања,описи, 

кратки одговори 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 

8 My party Да искаже позив на 

заједничку 

активност,тражи 

мишљење, разуме 

једноставно исказане 

честитке и одговори на 

њих,тражи и пружа 

једноставна обавештења 

о положају у простору 

постављање 

питања,описи, 

кратки одговори 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни. 

Ауди-

тивна. 

Дија-

лошка 

Верба- 

лна 

Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1 My face Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме 

кратка, једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме 

кратка саопштења и 

питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме 

предмет једноставног 

разговора других лица 

о познатим/блиским 

темама (нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори 

споро и разговетно. 
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2 Animals Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

ПСТ.1.1.10. 

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. 

3 My toys Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже 

паузе и уз помоћ 

саговорника, 

саопштава основне 

информације о себи и 

свом непосредном 

окружењу, тражи 

одређени предмет, 

користећи кратке 

једноставне исказе. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже 

паузе, описује или 

представља људе, 

предмете у 
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свакодневној употреби, 

места, уобичајене 

активности користећи 

најједноставнија 

језичка средства 

ПСТ.1.2.1. Препознаје 

и разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне 

групе и познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату 

лексику. ПСТ.1.2.3. 

Познаје и користи 

ограничен број 

фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава. 

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних 

комуникативних 

активности 

4 Food Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже 

паузе и уз помоћ 

саговорника, 

саопштава основне 
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информације о себи и 

свом непосредном 

окружењу, тражи 

одређени предмет, 

користећи кратке 

једноставне исказе. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже 

паузе, описује или 

представља људе, 

предмете у 

свакодневној употреби, 

места, уобичајене 

активности користећи 

најједноставнија 

језичка средства 

ПСТ.1.2.1. Препознаје 

и разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне 

групе и познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату 

лексику. ПСТ.1.2.3. 

Познаје и користи 

ограничен број 

фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава. 

ПСТ.1.2.4. Користи 
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елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних 

комуникативних 

активности 

5 My body Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме 

кратка, једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме 

кратка саопштења и 

питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме 

предмет једноставног 

разговора других лица 

о познатим/блиским 

темама (нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори 
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споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.10. 

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. 

6 My house  Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе 

на једноставне 

информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме 
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кратка, једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме 

кратка саопштења и 

питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме 

предмет једноставног 

разговора других лица 

о познатим/блиским 

темама (нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори 

споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.10. 

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, 



46 

 

одакле је, чиме се бави 

итд. 

 

7 My clothes Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

ПСТ.1.2.1. Препознаје 

и разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне 

групе и познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату 

лексику. ПСТ.1.2.3. 

Познаје и користи 

ограничен број 

фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава. 

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних 

комуникативних 

активности 

ПСТ.1.3.1. Познаје 

основне појаве 

свакодневног живота 

циљних култура (нпр. 

начин исхране, радно 
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време, навике, 

празници, разонода) 

ПСТ.2.1.1. Разуме 

краће низове (2-3) 

саопштења, упутстава, 

молби који се односе 

на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме 

основни смисао и 

главне информације из 

разговора двоје или 

више (са) говорника о 

блиским и познатим 

темама, уколико се 

говори разговетно и 

умереним темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме 

основни смисао и 

главне информације 

споријих, јасно 

артикулисаних 

монолошких 

8 My party Компетенција за учење, Дигитална компетенција, 

Одговорно учешће у демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање проблема; 

Сарадња; Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

ПСТ.2.1.6. Разуме 

општи смисао и главне 

информације у краћим 

порукама, писмима, 

мејловима о блиским 

темама. ПСТ.2.1.7. 

Разуме краће низове (2-

3) упутстава која се 

тичу његових 

непосредних потреба 

(нпр. оријентација у 
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простору, употреба 

уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), 

праћених визуелним 

елементима 

ПСТ.2.1.12. Успева да 

поведе и/или одржи 

разговор на блиске и 

познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће 

паузе и минималну 

помоћ саговорника, 

размењује 

информације, тражи 

одређени предмет, 

објашњење, услугу, 

повезујући неколико 

краћих исказа у 

смислену целину. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће 

паузе, описује себе и 

своје непосредно 

окружење, свакодневне 

активности, искуства 

из прошлости 
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СВЕТ ОКО НАС 
 

Службени гласник РС, бр88/17,27/18 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Друг и ја -идентификује групе људи којима припада и своју 

улогу у њима; 

- оствари права и изврши обавезе у односу на 

правила понашања у групама којима припада; 

- се понаша тако да уважава различитости других 

људи; 

- прихвати последице када прекрши правила 

понашања групе; 

- сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

2. Култура живљења - разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота; 

- препозна грб, заставу и химну Републике Србије 

и примерено се понаша према симболима; 

- одреди тип насеља на основу његових 

карактеристика; 

- повеже личну хигијену, боравак у природи, 

физичку активност и разноврсну исхрану са 

очувањем здравља; 

- одржава личну хигијену - руку, зуба и чулних 

органа; 

- примени правила културног и безбедног 

понашања у саобраћају и превозним средствима у 

насељу са околином; 

−  безбедно поступа пре и током временских 

непогода; 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

8 

3. Човек ствара - истезањем, савијањем и сабијањем одреди 

својства материјала; 

- одабере материјале који својим својствима 

највише одговарају употреби предмета; 

- пронађе нову намену коришћеним предметима; 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

12 
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4. Кретање и орјентација у 

простору и времену 

- наводи примере различитих облика кретања у 

окружењу; 

- одабере начин кретања тела, узимајући у обзир 

облик тела, врсту подлоге и средину у којој се 

тело креће; 

- измери растојање које тело пређе током свог 

кретања; 

- пронађе тражени објекат у насељу помоћу 

адресе/карактеристичних објеката; 

- именује занимања људи у свом насељу са 

околином; 

- одреди време помоћу часовника и календара 

користећи временске одреднице: сат, дан, 

седмицу, месец, годину; 

- забележи и прочита податке из личног живота 

помоћу ленте времена; 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

9 

5. Разноврсност природе - разликује облике рељефа у свом насељу и 

околини; 

- разликује облике и делове површинских вода у 

свом насељу и околини; 

- идентификује заједничке особине живих бића на 

примерима из окружења; 

- повеже делове тела живих бића са њиховом 

улогом/улогама; 

- разврста биљке из окружења на основу изгледа 

листа и стабла; 

- разврста животиње из окружења на основу 

начина живота и начина исхране; 

- наведе примере који показују значај биљака и 

животиња за човека; 

- штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

- разврста отпад на предвиђена места; 

- негује и својим понашањем не угрожава биљке и 

 

3 

 

4 

 

7 
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животиње у окружењу; 

- препозна примере повезаности живих бића са 

условима за живот; 
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Р.б

р. 

 

Тема/обл

аст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварен

ости 

исхода 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланира

ног 

Облик рада Методе 

1. Други и ја -идентификује 

групе људи којима 

припада и своју 

улогу у њима; 

- оствари права и 

изврши обавезе у 

односу на правила 

понашања у 

групама којима 

припада; 

- се понаша тако да 

уважава 

различитости 

других људи; 

- прихвати 

последице када 

прекрши правила 

понашања групе; 

- сарађује са 

другима у групи на 

заједничким 

активностима 

Групе људи: 

родбина, 

(ван)школска 

заједница, 

становници 

насеља. 

Права и обавезе 

чланова група. 

Однос потреба и 

жеља. 

Правила 

понашања 

појединаца и 

група. 

Породични, 

школски и 

празници насеља. 

фронтални, 

групни, 

рад у пару, 

индивидуал

ни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода 

писаних 

радова, текст 

метода, 

демонстратив

на метода, 

метода 

образовних 

игара 

тематска 

настава 

драматизација

, игре и 

квизови 

амбијентално 

учење 

Међупредметна 

повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- физичко

васпитањ

е; 

-грађанско 

васпитање 

посматра

ње 

испитива

ње 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во 

ученика 

на часу 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 

2. Култура 

живљења 

- разликује потребе 

од жеља на 

једноставним 

примерима из 

сопственог живота; 

- препозна грб, 

заставу и химну 

Симболи 

Републике 

Србије: грб, 

застава и химна. 

Типови насеља: 

село, град. 

Здрав начин 

фронтални,г

рупни, рад у 

пару 

индивидуал

ни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода 

писаних 

радова, 

текст метода, 

демонстратив

Међупредметна 

повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- физичко 

васпитањ

посматра

ње 

испитива

ње 

тестирање 

белешке 

продукти 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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Републике Србије и 

примерено се 

понаша према 

симболима; 

- одреди тип насеља 

на основу његових 

карактеристика; 

- повеже личну 

хигијену, боравак у 

природи, физичку 

активност и 

разноврсну исхрану 

са очувањем 

здравља; 

- одржава личну 

хигијену - руку, 

зуба и чулних 

органа; 

- примени правила 

културног и 

безбедног 

понашања у 

саобраћају и 

превозним 

средствима у 

насељу са 

околином; 

 

живота: хигијена 

тела, разноврсна 

исхрана, број 

оброка, боравак у 

природи и 

физичка 

активност. 

Врсте саобраћаја 

(копнени, водни и 

ваздушни и 

одговарајућа 

превозна 

средства). 

Безбедно 

понашање у 

саобраћају у 

насељу (кретање 

улицом и путем 

без тротоара, 

прелажење улице 

и пута без 

пешачког прелаза. 

Правила 

понашања у 

превозним 

средствима 

(аутомобил и 

јавни превоз). 

Временске 

непогоде (олуја, 

град, мећава) и 

безбедно 

понашање у 

затвореном и на 

на метода, 

метода 

графичких 

радова, 

диференциран

а метода, 

метода 

образовних 

игара 

тематска 

настава 

драматизација

, игре и 

квизови 

амбијентално 

учење 

е; 

-грађанско 

васпитање 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во 

ученика 

на часу 
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отвореном 

простору. 

3. Човек 

ствара 

- истезањем, 

савијањем и 

сабијањем одреди 

својства материјала; 

- одабере 

материјале који 

својим својствима 

највише одговарају 

употреби предмета; 

- пронађе нову 

намену коришћеним 

предметима;; 

Материјали (дрво, 

камен, метал, 

стакло, гума, 

пластика, папир, 

тканина, 

глина/пластелин) 

и производи 

људског рада. 

Еластичност 

материјала. 

Својства 

материјала 

одређују њихову 

употребу. 

Нова намена 

предмета 

направљених од 

различитих 

материјала. 

Занимања људи у 

граду и селу. 

фронтални,г

рупни, рад у 

пару 

индивидуал

ни 

 Међупредметна 

повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- физичко 

васпитањ

е; 

посматра

ње 

испитива

ње 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

задаци 

задовољст

во 

ученика 

на часу 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 

4. Кретање и 

оријентац

ија у 

простору 

и времену 

- наводи примере 

различитих облика 

кретања у 

окружењу; 

- одабере начин 

кретања тела, 

узимајући у обзир 

облик тела, врсту 

подлоге и средину у 

којој се тело креће; 

- измери растојање 

Различити облици 

кретања тела 

(хода, скаче, трчи, 

пада, лети, плива, 

котрља се, клизи). 

Утицај облика 

тела, подлоге и 

средине на 

кретање по равној 

подлози и 

пређено 

фронтални,г

рупни, рад у 

пару 

индивидуал

ни 

дијалошка, 

монолошка, 

метода 

писаних 

радова, 

текст метода, 

демонстратив

на метода, 

диференциран

а метода, 

метода 

Међупредметна 

повезаност: 

- српски језик; 

- ликовна 

култура; 

- физичк

о 

васпита

ње 

посматра

ње 

испитива

ње 

тестирање 

белешке 

продукти 

дечјих 

активност

и 

домаћи 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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које тело пређе 

током свог кретања; 

- пронађе тражени 

објекат у насељу 

помоћу 

адресе/карактеристи

чних објеката; 

- именује занимања 

људи у свом насељу 

са околином; 

- одреди време 

помоћу часовника и 

календара 

користећи 

временске 

одреднице: сат, дан, 

седмицу, месец, 

годину; 

- забележи и 

прочита податке из 

личног живота 

помоћу ленте 

времена; 

растојање тела. 

Сналажење у 

насељу помоћу 

адресе (улица, 

кућни број) и 

карактеристичних 

објеката. 

Сналажење у 

времену у односу 

на временске 

одреднице: 

минут, сат, дан, 

седмица, месец, 

година, датум, 

годишња доба. 

Средства за 

мерење времена: 

часовник, 

календар, лента 

времена. 

прекјуче, 

прекосутра 

индивидуализ

ованог 

задаци 

задовољст

во 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Други и ја компетенција за учење, комуникација, решавање 

проблема,сарадња, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

 

1СОН.1.5.1.  

1СОН.1.5.2.  

1СОН.1.5.3.  

1СОН.1.5.4.   

1СОН.2.5.1.  

1СОН3.5.2.  

 

2. Култура живљења компетенција за учење, комуникација, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, решавање 

проблема, сарадња, одговоран однос према здрављу, 

естетичка компетанција. 

 

Живимо у насељу 

1СОН.1.6.1.  

1СОН.1.6.2.  

Живимо у насељу 

1СОН.2.6.1.  

1СОН.2.6.3. 

Друштво 

1СОН.2.5.1.  

1СОН.2.5.2.  

1СОН.2.5.3.   

Друштво 

1СОН.3.5.1.  

1СОН.3.5.2.  

3. Човек ствара компетенција за учење, дигитална компетанција, решавање 

проблема, сарадња, естетичка компетенција. 

 

Екологија 

1СОН.1.2.1.  

1СОН.1.2.2.  

1СОН.1.2.3.  

 Материјали 

1СОН.1.3.1.  

1СОН.1.3.3.  

1СОН.1.3.4.  

1СОН.1.3.5.  

 Материјали 

1СОН.2.3.1.  
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1СОН.2.3.4. 

1СОН.3.3.1 

4. Кретање и орјентација компетенција за учење, комуникација, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, решавање 

проблема, сарадња. 

 

Кретање и орјентација 

у простору 

1СОН.1.4.1.  

1СОН.1.4.2.  

1СОН.1.4.4.  

1СОН.1.4.5.  

 Кретање и орјентација 

у простору 

1СОН.2.4.1.  

1СОН.2.4.5. 

5. Разноврсност природе компетенција за учење, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, сарадња, естетичка компетенција, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

Жива и нежива 

природа 

1СОН.1.1.1.  

1СОН.1.1.2.  

1СОН.1.1.3.  

1СОН.1.1.4.  

1СОН.1.1.5 

1СОН.1.1.6.  

Жива и нежива 

природа 

1СОН.2.1.1.  

1СОН.2.1.2.  

1СОН.2.1.4.  

1СОН.2.1.5.  

1СОН.2.1.6.  

Жива и нежива 

природа 

1СОН.3.1.1.  

1СОН.3.1.2 
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Прилог: 

 1СОН.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови (породица и школа)  

1СОН.1.5.2. зна основна правила понашања у породици и школи  

1СОН.1.5.3. разликује занимања људи  

1СОН.1.5.4. препознаје извори опасности  

1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  

1СОН3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно 

 

Живимо у насељу 

1СОН.1.6.1. углавном зна основне облике рељефа и површинских вода 

1СОН.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

Друштво 
1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 

1СОН.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама 

1СОН.2.5.3. разуме повезаност различитих занимања 

Друштво 
1СОН.3.5.1. разуме сличности и разлике друштвених група  

1СОН.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују 

Екологија 

1СОН.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе 

1СОН.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса 

1СОН.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

 Материјали 

1СОН.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта 

1СОН.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке 

1СОН.1.3.4. препознаје основна својства материјала 

1СОН.1.3.5. зна да различити материјали имају различиту употребуЕкологија 

1СОН.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе 

1СОН.2.2.4. зна користи од биљака и животиња 

Материјали 

1СОН.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи 
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Материјали 

1СОН.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање воде и кретање ваздуха 

1СОН.2.3.4. зна да особине материјала одређују њихову употребу 

Кретање и орјентација у простору 
1СОН.1.4.1. уме да препозна кретање тела на различите начине 

1СОН.1.4.2. зна помоћу чега се људи орјентишу у простору: лева и десна страна, адреса 

1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година 

1СОН.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника 

 Кретање и орјентација у простору 
1СОН.2.4.1. углавном зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела 

1СОН.2.4.5. углавном уме да чита временску ленту 

Жива и нежива природа 
1СОН.1.1.1. прави разлику између живе и неживе природе 

1СОН.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу 

1СОН.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретању 

1СОН.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 

1СОН.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима 

Жива и нежива природа 

1СОН.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 

1СОН.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 

1СОН.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 

1СОН.2.1.5. уочава повезаност услова живота и живих бића у станишту 

1СОН.2.1.6. уочава међусобну зависност живих бића у животној заједници  

Жива и нежива природа 

1СОН.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе 

1СОН.3.1.2. уочава функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Службени гласник РС, бр88/17,27/18 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: jе 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. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД: Други 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 3 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 108 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

– примени једноставнe, двоставне опште 

припремне вежбе (вежбе обликовања) 

– правилно 

изведе 

вежбе, 

разноврсна 

природна и изведена кретања; 

12 8 20 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

– комбинује и користи 

усвојене моторичке 

вештине 

у игри и у свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– разликује правилно од неправилног 

држања тела и правилно држи тело; 

– примењује правилну 

технику дисања 

приликом 

вежбања; 

– изведе кретања, вежбе 

и кратке саставе уз 

музичку 

пратњу; 

– игра дечји и народни плес; 

– користи основну 

терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања на просторима за 

вежбање; 

31 33 64 

3.  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

– поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

10 14 24 
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– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима у 

просторима за вежбање; 

– поштује правила игре; 

– навија фер и бодри учеснике у игри; 

– прихвати сопствену победу и пораз; 

– уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 

– наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

– уочи промену у расту код себе и других; 

– уочи разлику између 

здравог и болесног 

стања; 

– примењује здравствено- хигијенске мере 

пре, у току и након 

вежбања; 

– одржава 

личну 

хигијену; 

– учествује у одржавању 

простора у коме живи и борави; 

– схвати значај 

коришћења воћа у исхрани; 

правилно се понаша за столом. 
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 
Облик рада Методе 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОС

ТИ 

– примени 

једноставнe

, двоставне 

опште 

припремне 

вежбе 

(вежбе 

обликовања) 

– правилн

о изведе 

вежбе, 

разноврсна 

природна и 

изведена 

кретања; 

Вежбе за разво 

снаге. Вежбе за 

развој 

покретљивости. 

Вежбе за 

развој 

издржљиво

сти. 

Вежбе за развој 

брзине. Вежбе за 

развој координације. 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни и 

рад у пару 

Као 

дидактичко 

– методичка 

решења и 

активности 

за 

остварива

ње исхода 

користиће 

се методе 

рад 

(синтетич

кa, 

аналитичк

а и 

комплекс

на метода 

моторичк

ог учења, 

методе 

увежбава

ња, 

методе 

непрекид

ног 

оптерћењ

а, 

понављају

ћа метода, 

- математика 

- музи

чка 

култу

ра; 

свет око нас; 

Проширивање 

кретног 

искуства 

једноножним 

и 

суножним 

поскоцима; 

развијање 

снаге 

мишића ногу 

и 

издржљивост

и; развијање 

позитивних 

међусобних 

односа; 

утврђивање и 

проверавање 

игролико кретно 

искуство деце са 

циљем њиховог 

повезивања са 

новим 

захтевима; 

поштовање 

правила игре и 

улоге у групи; 

развијање 

колективизма 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 

Критеријуми 

за процену: 

- Да ли је 

обезбеђена 

међупредме

тна 

компетенци

ја 

- Да ли је 

одговарајућ

и редослед 

планираних 

садржаја 

- Да ли је 

добар избор 

наставних 

метода и 

облика рада  
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променљи

ва метода, 

интервалн

а метода, 

комбинов

ана 

метода, 

такмичарс

ко кружна 

метода, 

метода 

проверава

ња 

код ученика; 

оспособљавање 

ученика 

за 

извођењ

е 

једноножних 

поскока у 

правцима 

испред, назад, 

лево, десно и 

окретом; 

утврђивати и 

проверавати 

игролико кретно 

искуство деце са 

циљем њиховог 

повезивања са 

новим 

захтевима; 

праћење речи 

покретима; 

развијање опште 

спретности и 

сналажљивости 

при 

препентравању 

преко 

различитих 

објеката; 

развијање 

спретности; 

развијање 

способности за 
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рад и 

дисциплину; 

јачање свих 

мишића тела 

2.  

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

– комбинује 

и користи 

усвојене 

моторичке 

вештине 

у игри и у 

свакодневно

м животу; 

– одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

–

 разлик

ује правилно 

од 

неправилног 

држања тела 

и правилно 

држи тело; 

– примењује 

правилну 

технику 

дисања 

приликом 

вежбања; 

– изведе 

кретања, 

вежбе и 

кратке 

трчање са 

променом правца 

и смера, 

брзо трчање 30 m 

са стартом из 

различитих 

почетних 

положаја, 

игре са 

коришћењем 

научених облика 

ходања и трчања. 

 Скакање и 

 прескакање 

Прескакање 

вијача, палица и 

других реквизита 

поређаних на тлу 

једноножним и 

суножним 

одскоком. 

Комбинације 

скокова, 

Скок удаљ и увис 

из места и залета. 

Скок са повишене 

површине. 

Припремне вежбе 

за прескок: 

игре уз 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни и 

рад у пару 

Као 

дидактичко 

– методичка 

решења и 

активности 

за 

остваривање 

исхода 

користиће 

семетоде 

рад 

(синтетичка, 

аналитичка 

и 

комплексна 

метода 

моторичког 

учења, 

методе 

увежбавања, 

метода 

непрекидно

г 

оптерећења, 

понављајућа 

метода, 

променљива 

метода, 

интервална 

метода, 

- 

математика 

- музичка   

култура; 

- свет око 

нас 

Развијање 

брзине кретања 

и кретног 

реаговања; 

развијање 

такмичарског 

духа и свесне 

дисциплине; 

јачање свих 

мишића тела; 

развијање 

спретности и 

одважности; 

развијање 

способности за 

рад и 

дисциплину; 

развијање 

такмичарског 

духа; 

поштовање 

правила игре; 

развијање 

смисла за 

сарадњу кроз 

заједничко 

вежбање и игру; 

богаћење 

кретног 

искуства 

Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 

Критртију

ми за 

процену: 

- Да ли су 

захтеви 

програма 

били тешли 

или лаки 

- Колико су 

садржаји 

наставних 

јединица 

били 

усаглашени 

са 

артикулациј

ом часа 
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саставе уз 

музичку 

пратњу; 

– игра дечји и 

народни 

плес; 

– користи 

основну 

терминологи

ју вежбања; 

– поштује 

правила 

понашања на 

просторима 

за вежбање; 

коришћење 

различитих 

облика скакања и 

прескакања.. 

 Бацање и хватање 

Бацање лоптице 

из места у даљину 

и у циљ. 

Бацање лоптице 

из кретања. 

Бацање лопте у 

вис. Вођење 

лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са вођењем, 

додавањем лопте 

и гађањем у циљ. 

Пузање,вишење, 

упори и пењање 

Помицање на 

дохватном 

вратилу са 

погрченим ногама 

у вису предњем. 

Помицање у вису 

предњем 

окретањем за 

180о, са 

укрштеним 

хватом. 

Нјихање уз помоћ.  

Проширени 

садржаји  

Узмак корацима 

комбинован

а метода, 

такмичарска

, кружна 

метода, 

метода 

проверавањ

а 

вештином 

пењања; 

развијање 

смисла за 

сарадњу кроз 

заједничко 

вежбање и игру; 

развијање свих 

брзинских 

карактеристика 

ученика и снаге 

мишића ногу; 

учење технике 

скакања удаљ из 

места обема 

ногама; 

развијање 

снаге мишића 

ногу; учење и 

примењивање 

правила 

елементарних 

игара;развијање 

манипулативне 

спретносит руку 

бацањем лакших 

предмета у 

даљину из 

места; развијање 

манипулативне 

спретност и 

снаге мишића 

руку; 

развијање 
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уз косу површину. 

Бочно пењање уз 

лестве са 

наизменичним 

прехватањем и 

опирањем 

истовремено 

обема ногама. 

 Вежбе на тлу 

Основни 

садржаји. ва 

повезана колута 

напред. 

Колут напред и 

скок 

пруженимтелом. 

Колут назад из 

чучња у чучањ, 

низ косу 

површину. 

Колут назад. 

Састав од 

научених 

елемената. 

Игре усвојених 

вежби.  

Проширени 

садржаји  

Колут напред из 

упора стојећег 

опружених ногу. 

Колут преко 

лопте. 

Одељењско 

издржљивости и 

осећаја за 

брзинске одлике 

кретања; учење 

правилног 

кретања, 

положожаја тела 

и технике 

дисања при 

смењивању 

ходања и 

трчања. Владање 

сопственим 

телом; 

такмичарски 

дух; ритмичко 

кретно 

изражавање; 

спретност, 

одважност и 

грациозност 

покрета; 

извођење 

елементарних 

игри уз помоћ 

вијаче; вођење 

лоптеу 

месту и 

слободном 

кретању; 

богаћење 

кретног 

искуства новим 

кретнимумењем; 
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такмичење са 

задатом 

комбинацијом 

вежби. Вежбе 

равнотежеМала 

вага на тлу, клупи 

и ниској греди. 

Ходање 

привлачењем на 

целом стопалу и 

успон. 

Ходање 

опружањем стајне 

и предножењем 

замајне ноге. 

Ходање уназад на 

греди. 

Састав из првог 

разреда допунити 

наученим 

вежбама.  

Проширени 

садржаји  

Наскок кораком 

на греду. 

Чучањ и окрет у 

чучњу за 90о и 

180о. 

Састав из првог 

разреда допунити 

вежбама ходањем 

уназад и окретом 

у чучњу за 180°. 

Одељенско 

развијање 

спретности, 

снагемишића 

ногу и руку и 

издржљивости; 

неговање 

екипногдуха; 

прескакање 

кратке вијаче; 

развијање 

смислаза 

естетско, 

кретно 

изражавање; 

оспособљавање 

учениказа 

самовредновање

; сарадња кроз 

штафетне игре; 

извођење вежби 

обручима; 

учење технике 

вођења 

лопте на 

различите 

начине; брзо 

трчање;савладав

ање кретних 

захтева у 

народној игри; 

развијање 

осећаја за ритам; 

коришћење 

спортских 



74 

 

такмичење Вежбе 

са реквизитима 

Вежбе 

обликовања са 

реквизитима. 

Трчања, поскоци 

и 

скокови уз 

коришћење 

реквизита. 

Дизање и ношење 

предмета и 

реквизита на 

различите начине. 

Елементарне игре 

са реквизитима. 

Игре са ластишом. 

 Плес и ритмика 

Вежбе 

обликовања са 

реквизитима. 

Трчања, поскоци 

и скокови уз 

коришћење 

реквизита. 

Прескакање 

вијаче на 

различите начине. 

Дизање и ношење 

предмета и 

реквизита на 

различите начине. 

Елементарне игре 

са реквизитима. 

реквизита, 

смишљање и 

организовање 

игара; 
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Игре са ластишом. 

Полигон и 

елементарне игре 

уз коришћење 

реквизита 

вијачу са 

обртањем напред. 

Народно коло по 

избору. 

 Полигони 

Комбиновани 

полигон од 

Усвојених 

вештина (вежби). 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕН

А КУЛТУРА 

– поштује  мере 

безбедности 

током 

вежбања; 

– одговорно се 

односи према 

објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

– поштује 

правила игре; 

– навија фер и 

бодри 

учеснике у 

игри; 

– прихвати 

сопствену 

победу и 

– Култура вежбања 

–  и играња 

– Основни термини у 

вежбању. 

– Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе 

ствари. 

– Правила 

елементарних 

игара. 

– Некад изгубим, а 

некада. победим. 

–  Здравствено 

–  васпитање Упознај 

своје тело. Растемо. 

– Видим, чујем, 

осећам. Моје 

здравље. 

– Ко све брине о мом 

здрављу. 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни и 

рад у пару 

Као 

дидактичко 

– методичка 

решења и 

активности 

за 

остваривање 

исхода 

користиће 

се методе 

рад 

(синтетичка, 

аналитичка 

и 

комплексна 

метода 

моторичког 

учења, 

методе 

увежбавања, 

- 

математика 

- музичка 

култура; 

- свет око 

нас; 

Развијање 

свести о 

безбедности 

приликом 

вежбања; брига 

о својим и туђим 

стварима; 

развијање 

свести о томе да 

је важно 

учествовати, а 

не победити; 

развијање 

свести о здравом 

начину 

везбања, 

здравом начину 

исхране за 

правилан раст и 

развој; 

– Табеле 

Анкете 

Разговори 

белешке 
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пораз; 

– уредно одлаже 

своје ствари 

пре и након 

вежбања; 

– наведе делове 

свога тела и 

препозна 

њихову улогу; 

– уочи промену 

у расту код 

себе и других; 

– уочи разлику 

између 

здравог и 

болесног 

стања; 

– примењује 

здравствено- 

хигијенске 

мере пре, у 

току и након 

вежбања; 

–одржа ва 

личну 

  хигијену; 

– учествује у 

одржавању 

простора у 

коме живи и 

борави; 

– схвати значај 

коришћења 

воћа у 

– Лична хигијена. метода 

непрекидно

г 

оптерећења, 

понављајућа 

метода, 

променљива 

метода, 

интервална 

метода, 

комбинован

а метода, 

такмичарска

, кружна 

метода, 

метода 

проверавањ

а 

развијање 

свести о 

одржавању 

личне хигијене, 

као и хигијене 

простора у коме 

боравимо; 
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исхрани; 

– правилно се 

понаша за 

столом 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

  Kомпетенција за целоживотно учење;  

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

 

   

   

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

   

   

   

   

  Компетенција за целоживотно учење  

Комуникација  

Рад с подацима и информацијама  

Сарадња  

Одговорно учешће у демократском друштву  

Одговоран однос према здрављу  

 

   

   

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  

   

   

  Одговоран однос према околини  

Естетичка компетенција 
 

   

  Компетенција за целоживотно учење  

Комуникација  

Рад с подацима и информацијама  

Сарадња  

Одговоран однос према здрављу  

Одговоран однос према околини  

Естетичка компетенција 

 

   

   

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Службени гласник РС - Просветни гласник 16/2018 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ учења предмета Ликовна култура је да се ученик, 

развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком 

наслеђу свог и других народа 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

РАЗРЕД: други 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  ОБЛИЦИ  - користи материјал и прибор на безбедан и 

одговоран начин,  

 - изрази, одабраним материјалом и техникама 

своје емоције, машту, сећања и замисли,  

- користи једноставне информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за стваралачки рад,  

- изражава, светлим или тамним бојама, свој 

доживљај уметничког дела, 

-идентификује истакнути део целине и визуелне 

супротности у свом окружењу, 

 -  преобликује, самостално или у сарадњи са 

другима, материјале и предмете за рециклажу 

22 10 

32 

2.  

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ -тумачи једноставне визуелне информације које 

опажа у свакодневном животу,  

- користи одабране податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад, 

 - изрази одабране садржаје изразом лица, 

положајем тела, покретима или кретањем 

10 4 

14 

3. ЛИКОВНЕ ИГРЕ -изражава мимиком и/или телом различита 

расположења, покрете и кретања,  

- упоређује свој и туђи естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела 

4 8 

12 

4. ПРОСТОР -повезује уметничко занимање и одговарајуће 

продукте; 

 - пружи основне информације о одабраном 

музеју; 

 -разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та 

знања може применити 

8 6 

14 

 

 

  



83 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик 

рада 

Методе 

1. ОБЛИЦИ  - користи 

материјал и 

прибор на 

безбедан и 

одговоран 

начин,  

 - изрази, 

одабраним 

материјалом 

и техникама 

своје 

емоције, 

машту, 

сећања и 

замисли,  

- користи 

једноставне 

информације 

и одабрана 

ликовна дела 

као подстицај 

за 

стваралачки 

рад,  

- изражава, 

светлим или 

тамним 

бојама, свој 

доживљај 

уметничког 

Облици (светло 

као услов за 

опажање 

облика,визуелне 

карактеристике 

природних и 

вештачких 

облика; дизајн 

предмета за 

свакодневну 

употребу), -

Супротности 

(обојено и 

безбојно, 

једноставно и 

сложено, 

испупчено и 

удубљено, 

фронтални, 

групни, 

индивидуа-

лни, 

рад у пару 

вербална, 

демонстра-

тивна, 

дијалошка, 

илустра-

тивна 

Српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка култура 

Прикупљање 

информација 

из 

различитих 

извора: 

свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, однос 

према раду, 

однос према 

себи, однос 

према 

другима, 

разумевање, 

повезивање,о 

ригиналност, 

вербално 

изражавање, 

употреба 

техника 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 
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дела, 

-

идентификује 

истакнути 

део целине и 

визуелне 

супротности 

у свом 

окружењу, 

 -  

преобликује, 

самостално 

или у 

сарадњи са 

другима, 

материјале и 

предмете за 

рециклажу 

 

 

2. 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ -тумачи 

једноставне 

визуелне 

информације 

које опажа у 

свакодневном 

животу,  

- користи 

одабране 

податке и 

информације 

као подстицај 

за 

стваралачки 

рад, 

Тумачење 

(невербално и 

визуелно 

изражавање 

садржај 

визуелних 

информација), -

Слика и реч 

(редослед 

радње у стрипу; 

знаци; лепо 

писање; 

честитке) 

фронтални, 

групни, 

индивидуа-

лни, 

рад у пару 

вербална, 

демонстра-

тивна, 

дијалошка, 

илустра-

тивна 

Српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка култура 

Прикупљање 

информација 

из 

различитих 

извора: 

свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, однос 

према раду, 

однос према 

себи, однос 

према 

другима, 

разумевање, 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 
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 - изрази 

одабране 

садржаје 

изразом лица, 

положајем 

тела, 

покретима 

или кретањем 

повезивање,о 

ригиналност, 

вербално 

изражавање, 

употреба 

техника 

3. ЛИКОВНЕ ИГРЕ -изражава 

мимиком 

и/или телом 

различита 

расположења, 

покрете и 

кретања,  

- упоређује 

свој и туђи 

естетски 

доживљај 

простора, 

дизајна и 

уметничких 

дела 

-Боја (светле и 

тамне боје; боја 

и облик; боја и 

звук), -

Замишљања 

(стварност и 

машта) 

фронтални, 

групни, 

индивидуа-

лни, 

рад у пару 

вербална, 

демонстра-

тивна, 

дијалошка, 

илустра-

тивна 

Српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка култура 

Прикупљање 

информација 

из 

различитих 

извора: 

свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, однос 

према раду, 

однос према 

себи, однос 

према 

другима, 

разумевање, 

повезивање,о 

ригиналност, 

вербално 

изражавање, 

употреба 

техника 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 

4. ПРОСТОР -повезује 

уметничко 

занимање и 

одговарајуће 

продукте; 

Простор 

(обликовање 

простора – 

школа, 

учионица, соба; 

фронтални, 

групни, 

индивидуа-

лни, 

рад у пару 

вербална, 

демонстра-

тивна, 

дијалошка, 

илустра-

Српски језик, 

ликовна 

култура, 

музичка култура 

Прикупљање 

информација 

из 

различитих 

извора: 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 
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 - пружи 

основне 

информације 

о одабраном 

музеју; 

 -разматра, у 

групи, шта и 

како је 

учио/ла и где 

та знања 

може 

применити 

музеј), -

Кретање 

(кретање једног 

облика у 

простору; 

кретање више 

облика у 

простору), -

Сцена (маске, 

костими, 

реквизити) 

тивна свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, однос 

према раду, 

однос према 

себи, однос 

према 

другима, 

разумевање, 

повезивање,о 

ригиналност, 

вербално 

изражавање, 

употреба 

техника 

добра 

међупредметна 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ОБЛИЦИ -Естетичка компетенција, 

 -Рад подацима и информацијама, 

 -Сарадња 

 -Комуникација 

 - Одговоран однос према околини 

 - Одговорно учешће у демократском друштву  

-Одговоран однос према здрављу 

 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ -Естетичка компетенција, 

 -Рад подацима и информацијама, 

 -Сарадња 

 -Комуникација 

 - Одговоран однос према околини 

 - Одговорно учешће у демократском друштву  

-Одговоран однос према здрављу 

 

3. ЛИКОВНЕ ИГРЕ -Естетичка компетенција, 

 -Рад подацима и информацијама, 

 -Сарадња 

 -Комуникација 

 - Одговоран однос према околини 

 - Одговорно учешће у демократском друштву  

-Одговоран однос према здрављу 

 

4. ПРОСТОР -Естетичка компетенција, 

 -Рад подацима и информацијама, 

 -Сарадња 

 -Комуникација 

 - Одговоран однос према околини 

 - Одговорно учешће у демократском друштву  

-Одговоран однос према здрављу 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Службени гласник - Просветни гласник 16/2018  
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

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

према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног 

односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  

 

Слушање музике 

- објасни својим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на тело; 

- разликује различите инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

- издвоји основне музичке изражајне елементе; 

- препозна музичку тему или карактеристични 

мотив који се понавља у слушаном делу; 

- повезује карактер дела са изражајним музичким 

елементима и инструментима; 

5 - 5 

2.  

 

Извођење музике 

- изговара бројалице у ритму, уз покрет; 

- пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

- изводи уз покрет музичке и традиционалне игре; 

- примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању; 

- свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице 

у музичким играма; 

- повезује почетне тонове песама-модела и 

једноставних наменских песама са бојама; 

- повезује ритам са графичким приказом; 

- објашњава својим речима доживљај свог и туђег 

извођења; 

25 2 27 

3. 
Музичко стваралаштво 

- учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

- направи дечје ритмичке инструменте; 

- осмисли покрете уз музику; 

- 4 
4 
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- осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука; 

- осмисли одговор на музичко питање; 

- осмисли једноставну мелодију на краћи задати 

текст; 

- према литерарном садржају изабере од 

понуђених, одговарајући музички садржај; 

- поштује договорена правила понашања при 

слушању и извођењу музике; 

- користи самостално или уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце звука 
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Р.бр

. 

 

Тема/ 

област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметн

о повезивање 

(исход/садржаји

) 

Начин провере  

остварености исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 
Облик рада Методе 

1. Слушањ

е музике 

- објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај 

прегласне 

музике и њеног 

утицаја на тело; 

- разликује 

различите 

инструменте по 

боји звука и 

изражајним 

могућностима; 

- издвоји 

основне музичке 

изражајне 

елементе; 

- препозна 

музичку тему 

или 

карактеристични 

мотив који се 

понавља у 

слушаном делу; 

- повезује 

карактер дела са 

изражајним 

музичким 

елементима и 

Уметничка 

музика у 

цртаним и 

анимираним 

филмовима. 

Однос звук-

лик, музика-

радња. 

Композиције 

које илуструју 

различита 

осећања. 

Звук и тон 

(извори) - 

звуци из 

природе и 

окружења. 

Тон: боја 

(различити 

гласови и 

инструменти), 

трајање 

(кратак-дуг), 

јачина 

(гласан-тих), 

висина (висок-

дубок). 

Композиције 

које илуструју 

различите боје 

Фронта-

лни, 

индивиду-

ални, 

групни, 

рад у 

паровима 

Дијало-

шка, 

тексту-

ална, 

метода 

стваралачко

г рада,игра 

- српски језик, 

- свет око нас, 

- чувари 

природе 

-физи-

чко 

васпитање 

 

 

 

Познавање народних 

песама; певање 

песме по 

слуху;хорско 

певање, заједничко 

 

Табе-

ле 

Анке-

те 

Разговори 

белешке 
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инструментима; људског гласа 

и 

инструмената. 

Музички 

дијалог (хор, 

глас и хор, 

глас и 

инструмент, 

два гласа, два 

инструмента, 

један свирач, 

група свирача, 

оркестар). 

Различити 

жанрови 

везани за 

ситуације 

значајне у 

животу 

ученика. 

Музичка 

прича. 

Композиције 

различитог 

карактера и 

елементи 

музичке 

изражајности 

(мелодијска 

линија, темпо, 

ритам, 

динамика). 

Музички 

бонтон. 
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Музика и 

здравље. 

Носиоци звука 

(цеде плејер, 

рачунар...). 

 

2. 

 

 

 

Извођењ

е музике 

 

- изговара у 

ритму уз 

покрет 

бројалице; 

– пева по 

слуху песме 

различитог 

садржаја и 

расположења; 

- пева по слуху 

уз покрет 

народне песме, 

музичке игре, 

-примењује 

правилан начин 

певања и 

договорена 

правила 

понашања у 

групном певању 

и свирању, 

-свира по слуху. 

 

Изговор 

бројалице у 

ритму уз 

покрет 

 – пљескање, 

пуцкетање 

прстима, 

корачање, 

дланом о 

надланицу, 

ударом о 

клупу. 

Звучне 

ономато- 

пеје и 

илустра-

ције. 

Држање тела 

и дисање – 

правилaн 

начин 

 

Фронтални

, 

Индивиду- 

ални, 

 Групни, 

 Рад у пару 

 

Дијало-

шка, 

Текстуа- 

лна,  

Метода 

стварала- 

чког рада,  

Игра 

 

Српски језик, 

Свет око нас, 

 Физи-

чко 

васпитање 

 

Познавање 

бројалице; 

познавање мелодије 

и текста песме и 

заједничко 

музицирање у 

одељењу 

 – певање песме по 

слуху уз пратњу 

инструмента  

или са 

матрице; 

способност ученика за 

слушање 

музичког дела и 

певање по слуху; 

музикалност и ритам; 

импровизовање 

покрета на задати 

ритам; 

игре са  певањем; 

заједничко 

музицирање током 

игре. 

 

Табеле 

Анкете 

Разго-

вори 

беле-

шке 

3.  

Музичко 

стварала- 

штво 

 

Учествује у 

школским 

приредбама и 

 

Израда дечјих 

ритмичких 

инструмената 

 

Фронта-

лни, 

Индивидуа

 

Дијало-

шка, 

Текстуа-

 

Српски језик, 

Свет око нас, 

 

Свирање на дечијем 

музичком 

 

Табеле 

Анкете 

Разго-



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манифестацијама

; 

- направи дечје 

ритмичке 

инструменте; 

- осмисли 

покрете уз 

музику; 

- осмисли 

ритмичку 

пратњу за 

бројалице, песме 

и музичке игре 

помоћу 

различитих 

извора звука; 

- осмисли 

одговор на 

музичко питање; 

- осмисли 

једноставну 

мелодију на 

краћи задати 

текст; 

- према 

литерарном 

садржају изабере 

од понуђених, 

одговарајући 

музички садржај; 

- поштује 

договорена 

правила 

понашања при 

од различитих 

материјала. 

Стварање 

звукова из 

непосредне 

околине и 

природе 

спонтаном или 

Договоре-ном 

импровиза-

цијом. 

Креирање 

сопствених 

покрета уз 

музику која се 

изводи или 

слуша. 

Стварање 

звучних 

ефеката и 

једноставне 

ритмичке 

пратње 

користећи 

различите 

изворе звука. 

Бирање 

инструменат

а на основу 

звука. 

 

 

 

 

-лни, 

групни, 

рад у 

паровима 

лна, 

Метода 

стварала-

чког рада, 

Игра. 

Физи-

чко 

Васпитање. 

инструменту и 

прављење дечијих 

инструмената; певање 

песме по 

слуху;хорско певање, 

складно извођење 

песме и 

заједничко 

музицирање (певање и 

свирање); кретање у 

ритму 

музике;обрада 

уметничке песме по 

слуху; култура 

слушања музике; 

упознатост са 

карактеристикама 

музичког 

израза;изговарање 

звукова из 

природе; 

импровизација;слушањ

е и разумевање 

музичког дела; обрада 

песме по 

слуху; уочавање 

карактера и 

темпа песме; 

развијање 

осећаја за 

колективно 

музицирање. 

вор 

Беле-

шке 
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слушању и 

извођењу 

музике; 

- користи 

самостално или 

уз помоћ 

одраслих, 

доступне 

носиоце звука. 

Стварање 

једноставне 

ритмичке 

пратње уз 

бројалице, 

песме и 

музичке игре. 

Стварање 

мањих 

ритмичких 

целина на 

основу 

музичког 

искуства – 

изговором у 

ритму, 

различитим 

покретима, 

предметим

а и дечјим 

ритми-

чким 

инструме-

нтима. 

Стварање 

музичких 

питања и 

одговора на 

дечјим 

ритмичким 

инструме-

нтима у 

дијалогу. 

Стварање 
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Једно-

ставне  

 

Мелоди-

је на 

краћи 

текст. 

Бира-

ње 

Позн-

тих 

музи-

чких 

садр-

жја, 

звучних 

ономатопеја и 

илустрација 

за стварање 

звучне приче 

 

 

 – праћење 

литерарног 

текста. 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Слушање музике Компетенција комуникација 

Компетенција одговорно учешће у друштву 

Дигитална компетенција 

Сарадња 

 

2. Извођење музике Компетенција комуникација 

Компетенција одговорно учешће у друштву 

Дигитална компетенција 

Компетенција за учење 

Компетенција сарадња 

Естетичка компетенција 

 

 

3.  Музичко стваралаштво Компе тенција сарадња 

Дигитална компетенција 

Компетенција за учење 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

 

Сл.г.РС-Просветни гласник 16/2018 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је 

подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, 

отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске 

заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање 

РАЗРЕД: Други 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Људска права 

Ја и други у различитим 

групама 

По завршетку теме,ученик  ће моћи да: 

– разликује понашања појединаца која доприносе 

или ометају функционисање и напредовање 

групе; 

 – успоставља, гради и чува успешне односе са 

члановима групе којој припада;  

– искаже своја осећања и потребе на начин који 

не угрожава друге;  

– препозна и уважи осећања и потребе других; 

 – наведе и својим речима објасни основна права 

детета садржана у Конвенцији о дечјим правима;  

– прихвата и образлаже на примерима из живота 

да свако дете има иста права без обзира на 

различитости;  

– препозна ситуације кршења својих и туђих 

права и показује спремност да тражи помоћ; 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 
9 

2. 

Демократско друштво 

Школа као заједница 

По завршетку теме,ученик  ће моћи да: 

– се договара и одлучује у доношењу правила 

групе и да се понаша у складу са њима;  

– наводи примере међусобне повезаности права и 

одговорности; 

 – разликује ненасилну од насилне комуникације 

међу члановима групе на примерима из 

свакодневног живота, из књижевних дела које 

чита и филмова које гледа; 

 – саслуша излагање саговорника без упадица и са 

уважавањем;  

– даје и прихвата предлоге водећи рачуна о 

интересу свих страна у сукобу; 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
9 

 

3. 
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Процеси у савременом свету 

Школа као безбедно место 

По завршетку теме,ученик  ће моћи да: 

– представи шта садржи и чему служи Правилник 

о безбедности ученика његове школе;  

– се понаша у складу са Правилником о 

безбедности ученика; 

 – наводи примере одговорности одраслих и 

ученика за безбедност у школи;  

– препознаје предности, ризике и опасности по 

себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу мобилног телефона и интернета; 

 

4 

 

5 

 

9 

4. Грађански активизам 

Школа као безбедно место 

за све 

 

По завршетку теме,ученик  ће моћи да: 

– сарађује и преузима различите улоге на основу 

договора у групи; 

 – износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге који могу унапредити безбедност 

ученика у школи;  

– учествује у изради плана једноставне акције;  

– са другим ученицима изводи и документује 

једноставну акцију; 

 – доприноси промоцији акције;  

– на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

5 4 9 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик 

рада 

Методе 

1. Људска 

права 

Ја и други у 

различитим 

групама 

По завршетку 

теме,ученик  ће 

моћи да: 

– разликује 

понашања 

појединаца која 

доприносе или 

ометају 

функционисање 

и напредовање 

групе; – 

успоставља, 

гради и чува 

успешне односе 

са члановима 

групе којој 

припада;  

– искаже своја 

осећања и 

потребе на 

начин који не 

угрожава друге; 

– препозна и 

уважи осећања 

и потребе 

других; 

 – наведе и 

Групни идентитет 

Ко смо ми – сличности и 

разлике? 

 Групе којима припадамо 

(породица, одељење, 

школа, спортски клуб, 

музичка школа...). 

 Од чега зависи 

функционисање и 

напредак групе: 

комуникација, сарадња, 

узајамно подржавање, 

блискост. 

 Понашања појединаца 

која ојачавају или ометају 

односе у групи.  

Изражавање сопствених 

осећања. 

 Осећања других, како их 

препознајемо и 

уважавамо.  

Веза осећања са мислима 

и понашањима. 

 Потребе и права Моје 

потребе и потребе других.  

Осећања, потребе, 

вредности и начин 

 

 

 

 

 

- 

фронта-

лни 

-

индиви-

дуални 

- рад у 

пару 

- 

групни 

 

 

 

 

    - дијалошка 

    - илустра-    

тивно- 

демонстративна 

     -интеракти-

вна 

     - истражи- 

вачка 

    - игра улога 

 

 

 

 

 

 

 

-Свет око нас     

- Српски језик 

-Музичка 

култура 

-Ликовна 

култура 

-усмена 

провера, 

-практичне 

активности, 

-игровне 

активности, 

 

 

 

 

 

Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компетенција? 

-Да ли је 

предвиђен 

довољан 

број часова 

за сваку 

област? 
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својим речима 

објасни 

основна права 

детета 

садржана у 

Конвенцији о 

дечјим 

правима;  

– прихвата и 

образлаже на 

примерима из 

живота да 

свако дете има 

иста права без 

обзира на 

различитости;  

– препозна 

ситуације 

кршења својих 

и туђих права и 

показује 

спремност да 

тражи помоћ; 

њиховог остваривања. 

Веза са правима. 

 Права детета Конвенција 

о дечјим правима. 

 Различити смо, али су 

нам права иста.  

Људска права важе свуда 

и за сваког. Кршење и 

заштита права Нисам 

посматрач, реагујем на 

ситуације кршења права 

деце у одељењу и школи. 

 

 Знам како и коме да се 

обратим за помоћ. 

2. Демократско 

друштво 

Школа као 

заједница 

По завршетку 

теме,ученик  ће 

моћи да: 

– се договара и 

одлучује у 

доношењу 

правила групе и 

да се понаша у 

складу са 

њима;  

– наводи 

 

 

 

Школа као заједница 

Вредности школе као 

заједнице – 

равноправност, 

одговорност, солидарност, 

брига за друге, 

толерантност, праведност, 

поштење. Правила у 

 

 

 

 

 

- 

фронта-

лни 

-

индиви-

дуални 

 

 

 

    - дијалошка 

    - илустра-    

тивно- 

демонстративна 

     -интеракти-

вна 

     - истражи- 

вачка 

 

 

 

 

 

-Свет око нас     

- Српски језик 

-Музичка 

култура 

-Ликовна 

култура 

 

 

 

 

-усмена 

провера, 

-практичне 

активности, 

-игровне 

активности, 

 

 

 

 

Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компетенција? 

-Да ли је 

предвиђен 

довољан 
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примере 

међусобне 

повезаности 

права и 

одговорности; 

 – разликује 

ненасилну од 

насилне 

комуникације 

међу 

члановима 

групе на 

примерима из 

свакодневног 

живота, из 

књижевних 

дела које чита и 

филмова које 

гледа; – 

саслуша 

излагање 

саговорника 

без упадица и 

са уважавањем;  

– даје и 

прихвата 

предлоге 

водећи рачуна 

о интересу свих 

страна у 

сукобу; 

школи и њихова 

функција. Одговорности 

ученика и одраслих за 

функционисање школе 

као заједнице. Односи у 

заједници Како радим 

сам, а како у групи? Шта 

у школи радимо заједно? 

У чему смо добри? У чему 

бисмо могли бити бољи? 

Како комуницирамо у 

групи? Насилна и 

ненасилна комуникација. 

Сукоби Узроци сукоба и 

шта са њима. Сукоб из 

угла оног другог. 

Посредовање у сукобу. 

Конструктивно решавање 

сукоба. 

- рад у 

пару 

- 

групни 

 

    - игра улога 

 

 

број часова 

за сваку 

област? 

3. Процеси у 

савременом 

– представи 

шта садржи и 

чему служи 

   

 

Безбедност ученика у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-усмена 

провера, 

-практичне 

Да ли је 

обезбеђена 

добра 
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свету 

Школа као 

безбедно 

место 

Правилник о 

безбедности 

ученика његове 

школе;  

– се понаша у 

складу са 

Правилником о 

безбедности 

ученика; 

 – наводи 

примере 

одговорности 

одраслих и 

ученика за 

безбедност у 

школи;  

– препознаје 

предности, 

ризике и 

опасности по 

себе и друге и 

одговорно 

поступа при 

коришћењу 

мобилног 

телефона и 

интернета; 

школи Ученици имају 

право на заштиту и 

безбедност. Правилник 

школе о безбедности 

ученика. Безбедност 

ученика у школи и 

школском дворишту, на 

путу између куће и школе, 

ван школе – на излету и 

на настави у природи. 

Безбедност ученика је 

одговорност свих – 

запослених у школи, 

ученика, родитеља, 

институција ван школе. 

Безбедно и небезбедно 

понашање на интернету. 

Одговорна употреба 

мобилног телефона. 

 

 

- 

фронта-

лни 

-

индиви-

дуални 

- рад у 

пару 

- 

групни 

 

    - дијалошка 

    - илустра-    

тивно- 

демонстративна 

     -интеракти-

вна 

     - истражи- 

вачка 

    - игра улога 

 

 

 

 

-Свет око нас     

- Српски језик 

-Музичка 

култура 

-Ликовна 

култура 

активности, 

-игровне 

активности, 

 

међупредметна 

компетенција? 

-Да ли је 

предвиђен 

довољан 

број часова 

за сваку 

област? 

4. Грађански 

активизам 

Школа као 

безбедно 

место за 

све 

 

По завршетку 

теме,ученик  ће 

моћи да: 

– сарађује и 

преузима 

различите 

улоге на основу 

 

 

Како учинити школу 

безбедним местом за све – 

планирање и извођење 

једноставне акције. 

Кораци у планирању и 

 

-фро-

нтални 

-инди-

виду-

ални 

- рад у 

 

 - дијалошка 

    - илустра-    

тивно- 

демонстративна 

     -интеракти-

вна 

 

-Свет око нас     

- Српски језик 

-Музичка 

култура 

-Ликовна ултура 

-усмена 

провера, 

-практичне 

активности, 

-игровне 

активности, 

 

Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компетенција? 

-Да ли је 

предвиђен 
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договора у 

групи; – износи 

мишљење, 

образлаже 

идеје, даје 

предлоге који 

могу 

унапредити 

безбедност 

ученика у 

школи; – 

учествује у 

изради плана 

једноставне 

акције;  

– са другим 

ученицима 

изводи и 

документује 

једноставну 

акцију; 

 – доприноси 

промоцији 

акције;  

– на 

једноставан 

начин вреднује 

изведену 

акцију. 

извођењу акције. Избор 

теме/проблема/aктивности 

којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и 

израда плана акције – 

подела улога, договор о 

роковима, начину 

реализације. Извођење и 

документовање акције – 

видео-снимци 

фотографије, текстови и 

сл. Промоција акције на 

нивоу школе – 

приказивање другим 

одељењима, родитељима 

и сл., прављење постера 

или паноа, објављивање 

прилога у школском 

листу. Вредновање акције 

– чиме смо задовољни, 

шта је могло бити боље. 

 

пару 

- гру-

пни 

 

     - истражи- 

вачка 

    - игра улога 

 

 

довољан 

број часова 

за сваку 

област? 
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                                                                                Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Људска права 
Ја и други у различитим групама 

 

Рад са подацима и информацијама,  

Компетенција за решавање проблема, 

 Дигитална компетенција.  

 

 

2. 
Демократско друштво 

Школа као заједница 

Компетенција за учење 

 Компетенција за решавање проблема 

 

 

3. 
Процеси у савременом свету 

Школа као безбедно место 

Рад са подацима и информацијама 

 Комуникација. 

 

 

4. Грађански активизам 
Школа као безбедно место за све 
 

Рад са подацима и информацијама,  

Компетенција за решавање проблема, 

 Дигитална компетенција.  
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
 

Службени гласник - Просветни гласник 5/2021 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање 

дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних 

уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина 

размишљања. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО – користи школску платформу за онлајн учење (уз 

помоћ наставника и/или родитеља/законског 

заступника);  

– самостално користи дигиталне уџбенике за 

учење; 

 – креира, чува и поново уређује дигиталну слику 

(самостално и/или уз помоћ наставника) 

користећи одговарајућу апликацију; 

 – својим речима објасни појам покретне слике; 

 – креира елементе покретне слике;  

– креира једноставан графички дигитални 

материјал намењен познатој публици; 

 – својим речима објасни због чега дигиталне 

уређаје повезујемо на мреже, укључујући 

интернет; 

13 7 20 

2. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

– објасни добитке и ризике који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја; 

 – разликује неприхватљиво од прихватљивог 

понашања при комуникацији на интернету;  

– реагује на одговарајући начин ако дође у додир 

са непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или особама 

које комуницирају на неприхватљив начин; 

 – наведе неке од начина на које корисници 

дигиталних уређаја остављају личне податке у 

дигиталном окружењу; 

 – организује сопствено учење у онлајн окружењу 

на начин који не угрожава здравље и личну 

безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја 

5 2 7 

3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

– својим речима објасни појам алгоритам; 

 – анализира једноставан познати поступак који 

5 2 7 
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садржи понављања одређених радњи и представи 

га алгоритамски;  

– креира одговарајући рачунарски програм у 

визуелном програмском језику; 

 – анализира једноставан програм креиран у 

визуелном програмском језику и објасни шта и на 

који начин тај програм ради; 

 – уочи и исправи грешку у једноставном 

програму, провери ваљаност новог решења и по 

потреби га додатно поправи (самостално или 

сараднички);  

– креира програм у визуелном програмском 

језику 

4. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО  Наведе могућности за размену материјала, 

комуникацију и заједнички рад (учење) које су 

настале захваљујући умрежавању дигиталних 

уређаја; 

 – објасни добитке и ризике који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја; 

- 2 2 
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Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметн

о повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 
Облик рада Методе 

1. ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

– користи 

школску 

платформу за 

онлајн учење (уз 

помоћ наставника 

и/или 

родитеља/законск

ог заступника);  

– самостално 

користи 

дигиталне 

уџбенике за 

учење; 

 – креира, чува и 

поново уређује 

дигиталну слику 

(самостално и/или 

уз помоћ 

наставника) 

користећи 

одговарајућу 

апликацију; 

 – својим речима 

објасни појам 

покретне слике; 

 – креира 

елементе покретне 

слике;  

– креира 

Учење уз 

помоћ 

дигиталних 

уџбеника. 

Креативно 

графичко 

изражавање 

коришћењем 

дигиталног 

уређаја. 

Умрежавање 

дигиталних 

уређаја и 

прилике за 

размену 

материјала, 

комуникацију 

и заједнички 

рад који из 

умрежавања 

произилазе. 

Фронтални, 

Индивидуалн

и, Рад у пару, 

Групни 

Метода 

разговора, 

Демонстра

-тивна 

метода, 

Метода 

рада на 

тексту, 

Метода 

решавања 

проблема, 

Примена 

ИКТа у 

настави 

 

Српски језик, 

Ликовна 

култура, 

Свет око нас, 

Физичко 

васпитање 

-усмена 

провера 

- практичне 

активности, 

-школски 

задаци 

- домаћи 

задаци 

- игровна 

активност 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметн

а 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 
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једноставан 

графички 

дигитални 

материјал 

намењен познатој 

публици; 

 – својим речима 

објасни због чега 

дигиталне уређаје 

повезујемо на 

мреже, 

укључујући 

интернет; 

2. БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕ-ЊЕ 

ДИГИТА-ЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

– објасни добитке 

и ризике који 

произилазе из 

комуникације 

путем дигиталних 

уређаја; 

 – разликује 

неприхватљиво од 

прихватљивог 

понашања при 

комуникацији на 

интернету;  

– реагује на 

одговарајући 

начин ако дође у 

додир са 

непримереним 

дигиталним 

садржајем, 

непознатим, 

злонамерним 

-Добици и 

ризици који 

произилазе из 

комуникације 

путем 

дигиталних 

уређаја. -

Понашање на 

интернету – 

интернет 

бонтон. -

Остављање 

личних 

података при 

коришћењу 

дигиталних 

уређаја. -

Примерена 

реакција у 

случају 

контакта са 

Фронтални, 

Индивидуалн

и, Рад у пару, 

Групни 

Метода 

разговора, 

Демонстра

-тивна 

метода, 

Метода 

рада на 

тексту, 

Метода 

решавања 

проблема 

Српски језик, 

Ликовна 

култура, 

Свет око нас, 

Физичко 

васпитање 

-усмена 

провера 

- практичне 

активности, 

-школски 

задаци 

- домаћи 

задаци 

- игровна 

активност 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметн

а 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 
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особама или 

особама које 

комуницирају на 

неприхватљив 

начин; 

 – наведе неке од 

начина на које 

корисници 

дигиталних 

уређаја остављају 

личне податке у 

дигиталном 

окружењу; 

 – организује 

сопствено учење у 

онлајн окружењу 

на начин који не 

угрожава здравље 

и личну 

безбедност, као и 

сигурност 

дигиталног 

уређаја 

непримерени

м дигиталним 

садржајем, 

непознатим, 

злонамерним 

особама или 

особама које 

комуницирају 

на 

неприхватљив 

начин. -

Организација 

времена и 

услова за рад 

при онлајн 

учењу. -

Коришћење 

дигиталних 

уређаја и 

заштита 

животне 

средине. -

карактеристик

е сваког од 

поменутих 

видова 

(друштвене 

мреже, Вајбер 

групе, имејл, 

3. АЛГОРИТАМСК

И НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

– својим речима 

објасни појам 

алгоритам; 

 – анализира 

једноставан 

Учење уз 

помоћ 

дигиталних 

уџбеника. 

Креативно 

Фронтални, 

Индивидуалн

и, Рад у пару, 

Групни 

Метода 

разговора, 

Демонстра

-тивна 

метода, 

Српски језик, 

Ликовна 

култура, 

Свет око нас, 

Физичко 

-усмена 

провера 

- практичне 

активности, 

-школски 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 
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познати поступак 

који садржи 

понављања 

одређених радњи 

и представи га 

алгоритамски;  

– креира 

одговарајући 

рачунарски 

програм у 

визуелном 

програмском 

језику; 

 – анализира 

једноставан 

програм креиран у 

визуелном 

програмском 

језику и објасни 

шта и на који 

начин тај програм 

ради; 

 – уочи и исправи 

грешку у 

једноставном 

програму, провери 

ваљаност новог 

решења и по 

потреби га 

додатно поправи 

(самостално или 

сараднички);  

– креира програм 

у визуелном 

графичко 

изражавање 

коришћењем 

дигиталног 

уређаја. 

Умрежавање 

дигиталних 

уређаја и 

прилике за 

размену 

материјала, 

комуникацију 

и заједнички 

рад који из 

умрежавања 

произилазе 

Метода 

рада на 

тексту, 

Метода 

решавања 

проблема 

васпитање задаци 

- домаћи 

задаци 

- игровна 

активност 

добра 

међупредметн

а 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 
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програмском 

језику 

4. ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 Наведе 

могућности за 

размену 

материјала, 

комуникацију и 

заједнички рад 

(учење) које су 

настале 

захваљујући 

умрежавању 

дигиталних 

уређаја; 

 – објасни добитке 

и ризике који 

произилазе из 

комуникације 

путем дигиталних 

уређаја; 

Учење путем 

школске 

платформе за 

онлајн учење. 

Фронтални, 

Индивидуалн

и, Рад у пару, 

Групни 

Метода 

разговора, 

Демонстра

-тивна 

метода, 

Метода 

рада на 

тексту, 

Метода 

решавања 

проблема 

Српски језик, 

Ликовна 

култура, 

Свет око нас, 

Физичко 

васпитање 

-усмена 

провера 

- практичне 

активности, 

-школски 

задаци 

- домаћи 

задаци 

- игровна 

активност 

-Да ли су 

захтеви били 

примерени, 

- Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметн

а 

компетенција 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  ДИГИТАЛНО ДРУШТВО Дигитална компетенција, 

 -Естетичка компетенција,  

-Рад подацима и информацијама, 

 -Сарадња. 

 

2. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

-Естетичка компетенција, 

 -Рад подацима и информацијама, 

 -Сарадња 

 -Комуникација 

 - Одговоран однос према околини 

 - Одговорно учешће у демократском друштву  

-Одговоран однос према здрављу 

 

3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Дигитална компетенција,  

-Естетичка компетенција, 

 -Рад подацима и информацијама,  

-Сарадња 

 -Комуникација 

 -Одговоран однос према околини 

 -Одговорно учешће у демократском друштву – 

Одговоран однос према здрављу 

 

4. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО Дигитална компетенција, 

 -Естетичка компетенција, 

 -Рад подацима и информацијама, 

 -Сарадња. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 
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ПРЕДМЕТ: Допунска настава 

Математика 

РАЗРЕД: други 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 0.5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 18 
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ДОПУНСКА  НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Да науче да се правилно оријентишу у простору, да разликују геометријска тела и да их именују, да користе 

геометријски прибор, 

да науче да записују, сабирају, одузимају бројеве прве стотине без прелаза, да се упознају 

са новчаницама, 

да науче мере и дужине,да дужину одреде стопом и кораком. 

Редни 

број  
Назив теме  

Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  

Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

Положај,величина 

облика и 

предмета 

 

2 

Оријентисати се у 

простору користећи 

одреднице горе- доле, 

испод-иза, лево-десно 

-  разликовати и именовати 

Непосредни 

рад са 

ученицима 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Линије 

 

 

 

 

 

1 

- Разликовати и именовати 

различите линије и 

области: 

крива и права линија, 

затворена и отворена 

линија, унутрашњост и 

спољашност, дуж 

- умети да их нацрта 

- овладати 

руковањем 

геометриским 

прибором 

упоређивати по облику и 

дужини 

Непосредни рад са 

ученицима 
 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере 

белешке 

ученика 
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3.  

Бројеви 

 

13 
- Да ученици усвоје основне 

чињенице о скуповима, 

релацијама и 

пресликавањима 

- Да науче да броје, читају, 

записују и упоређују 

бројеве 

до 100 као и да 

исправно 

употребљавају знаке 

једнакости и 

нејдеднакости 

- савладати сабирање и 

одузимање до 100 

схватити појам 

  

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

 

ученика 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Мерење и мере 

 

 

 

 

 

 

2 

- Пореди и процељује 

мерама 

дужине 

- упознати метар, динар, 

пару 

- знати вредност 

новчаница и 

поступак плаћања 

мерити дужину: 

стопом, 

кораком 

 посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

 

ученика 
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ДОПУНСКА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК 
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ПРЕДМЕТ: Допунска настава 

Српски језик 

РАЗРЕД: Други 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 0.5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 18 
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                                                   ДОПУНСКА  ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

 

 Циљ допунске наставе је да се: ученик упознаје основна базична знања о именицама, глаголима, придевима, упознаје појам и 

врсте реченица и главне делове,уочавање управног говора у тексту, упознаје појмове службе речи и уочава их у реченици, 

ученик зна да преписује са ћирилице на латиницу, ученик примењује правописна правила, има читак и уредан рукопис, зна да 

препише текст са задатим задатком, увођење ученика у свет књижевности и осталих књижевних текстова 

Редни 

број  
Назив теме  

Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  

Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

 

1. 

 

Основе читања и 

писања 

9 -  Да ученик правилно 

изговора речи, , реченице, 

пословице, краће текстове 

 - Да правилно интонира 

различите реченице 

Непосредни 

рад са 

ученицима 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

 

2. 

 

Језик: граматика и 

правопис 

3 - Да се ученик упознаје 

основна базична знања о 

именицама, глаголима, 

придевима  

- Да се ученици упознају 

са појмом и врстом 

реченица и главних 

делова 

 - Уочавање управног 

говора у тексту –  

-Упознаје појмове службе 

речи и уочава их у 

реченици 

Непосредни рад са 

ученицима 
 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере 

белешке 

ученика 
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3. Књижевност 3 - Увођење ученика у свет 

књижевности и 

осталих књижевних 

текстова 

 - Стицање знања, умења 

и навика који ће 

допринети развоју не 

само књижевне већ и 

опште културе на 

којој се темељи 

укупно образовање 

Непосредни рад са 

ученицима 
 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 

4. Језичка култура 3 -Ученик зна да преписује 

са ћирилице на 

латиницу 

 - ученик примењује 

правописна 

правила 

- има читак и уредан 

рукопис  

- зна да препише текст са 

задатим задатком 

Непосредни рад са 

ученицима 
посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

 

ученика 
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ВЕРСКА НАСТАВА 
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Циљ и задаци предмета: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе јесте прихватање 

да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом 

личношћу.  
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Верска настава 

РАЗРЕД: Други 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 



133 

 

 

Р.бр. Тема/област Обрада Утврђивање Свега 

1. Ми смо Црква – уводни час  

 

1  1 

2. МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ 

 

3 3 6 

3. Литургијске службе 4 2 6 

4. Живот у Цркви  - лепота празника 3 3 6 

5. Трпеза Господња 3 2 5 

6. Света Литургија-прослава васкрсења 3 2 5 

7. Икона –прозор у вечност 3 2 5 

  22 14 36 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Задаци 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Корелација Начин провере  

остварености 

постигнућа 
Облик рада Методе 

1. Ми смо Црква – 

уводни час  

 

Упознавање ученика 

са садржајима и 

начином рада; 

мотивисање ученика 

за похађање часова 

верске наставе  

 

Уводни час Упознавање са 

садржајима 

којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у 

току 2. Разреда;  

уочавање какво 

је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања.  

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

 Процењивање 

реакције 

ученика; 

испитивање 

ставова 

2. МОЈЕ МЕСТО У 

ЦРКВИ 

 

Омогућити ученицима 

разумевање Крштења 

као уласка у Божју 

породицу; омогућити 

ученицима да 

разликују појмове: 

Црква, храм, 

Литургија; указати 

ученицима да је 

учешће у Литургији 

засновано на слободи. 

Ученици ће знати да 

Крштење улазак у 

Цркву Божију, 

Разликовање појма 

Епископ, свештеник, 

ђакон, Црква заједница 

Бога и људи 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Сумативно 

описно 

оцењивање на 

класификционим 

периодима  

оценама- 

задовољава, 

добар; истиче се. 

Процењивање 

реакције 

ученика, 

испитивање 
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се Крштењем постаје 

члан Цркве; да је 

Црква заједница 

потпуно другачија од 

свих; да је Црква  

заједница са Богом; 

разликовати појмови 

Црква и храм; моћи да 

опише зашто се 

подижу храмови; 

моћи да уочи да је 

Литургија догађај 

Цркве; да у Литургији 

учествује само онај ко 

је крштен и ко то 

жели; желети да 

посети храм 

 

реализације 

наставе. Улога 

ученика: пружи 

нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе 

ставова, провера 

знања које 

ученици 

усвајали на часу 

3. Литургијске 

службе 

Пружити основно 

знање о литургијским 

службама ;омогућити 

ученицима да уоче да 

Црква не може да 

постоји без својих 

служби; омогућити да 

уоче да свако у Цркви 

има своју службу; 

Пружити основно 

знање о литургијским 

службама; 

омогућити ученицима 

да уоче да Црква не 

може да постоји без 

својих служби; 

Основно знање о 

литургијским 

службама, свако у 

Цркви има своју 

службу 

 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. Улога 

ученика: 

одговара на 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Сумативно 

описно 

оцењивање на 

класификционим 

периодима  

оценама- 

задовољава, 

добар; истиче се. 

Процењивање 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провера 

знања које 

ученици 

усвајали на часу 
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омогућити да уоче да 

свако у Цркви има 

своју службу 

 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта, пише 

4. Живот у Цркви  - 

лепота празника 

Пружити знање о 

великим празницима 

Цркве; указати 

ученицима да се 

празници прослављају 

литургијски; 

пружити знање о 

важности личности 

Пресвете Богородице; 

уочити разлог великог 

поштовања према 

Богородици; знати 

молитву «Богородице 

Дјево»; Усвојити 

текст и мелодију 

песме„Витлејеме 

славни граде“; знати 

да се приликом 

Крштења Христовог 

Бог открива као Св. 

Тројица; 

Знати да је св. Сава 

наш први 

Архиепископ; знати 

ко је подигао 

манастир Хиландар 

 

Празници, молитва 

Богородице Дјево, 

Свети Сава, манастир 

Хиландар 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта, пева, 

пише, ради у 

групама 

 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Процењивање 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провера 

знања које 

ученици 

усвајали на часу 

5. Трпеза Господња Пружити ученицима 

знање да у Литургији 

Литургија. Причешће, 

Елементи славе 

Улога 

наставника: 

разговор 

дијалошка 

Српски 

језик, 

Процењивање 

реакције 
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свет приносимо Богу; 

омогучити ученицима 

основ за разумевање 

да се кроз Причешће 

остварује наша 

заједница са Богом; 

пружити ученицима 

знање о предметима 

који се користе на 

Литургији; упознати 

ученике са основним  

елементима славе и 

њеном везом са 

Литургијом; ученик ће 

моћи да уочи  и да 

каже зашто 

приносимо дарови 

природе Богу; моћи да 

препознаје  и именује  

литургијске предмете; 

уочи  да је заједничка 

трпеза је израз 

љубави; знати да је 

Литургија заједничка 

трпеза око које се 

окупљају чланови 

Цркве; моћи да уочи 

сличности елемената 

славе и Литургије 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта, пева, 

пише, ради у 

групама 

 

демонстративна 

текстуална 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

ученика, 

испитивање 

ставова, провера 

знања које 

ученици 

усвајали на часу 

6. Света Литургија-

прослава 

васкрсења 

Пружити основ  за 

разумевање Литургије 

као догађаја 

остварења наше 

заједнице са Богом; 

Света Литургија, 

Васкрсење Христово, 

Веза Васкрса и 

Литургије 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Процењивање 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провера 



138 

 

побољшати знање о 

догађајима везаним за 

Васкрсење Христово; 

препознати значај 

празновања Васкрса;  

Знати да је Христос 

увек са нама 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта, пева, 

пише, ради у 

групама 

 

знања које 

ученици 

усвајали на часу 

7. Икона –прозор у 

вечност 

Омогучити ученицима 

да упознају основни 

делови храма; 

приближити 

ученицима појам 

Цартва Божјег; 

указати на икону као 

на посебну пројаву 

Царства Небеског; 

приближити појам 

светих; знати основни 

делови храма; уочити 

да је унутрашност 

храма уређена за 

служење Литургије; 

Делови храма,Икона, 

Ко су светитељи 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. Улога 

ученика: 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Процењивање 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провера 

знања које 

ученици 

усвајали на часу 
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знати да објасни ко су 

светитељи и шта су 

чинили; уочити да 

постоје свеци и у 

данашње време 

 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта, пева, 

пише, ради у 

групама 
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ДРУШТВНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 
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Циљеви и задаци 

 

- развијање комуникационих способности ученика, сигурности и самопоуздања у јавном наступу и 

опхођењу 

- подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима 

- адекватно коришћење слободног времена 

- развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања 

- развијање здравог начина живота и квалитета слободног времена 

- развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити,обнови и унапређењу 

животне средине 

- развијање и унапређивање међусобних односа у смислу пријатељства и дружења 

- развијати љубав према спорту и у виду рекреације 

- развијати ред,дисциплину и групне облике рада 

- развијање маште,смисла за лепо,оригиналности, креативности и њихово даље подстицање 

- подстицање ликовног стваралаштва 

- обликовање естетских вредности и задовољавање потребе ученика за креативним стваралаштвом 

- развијање такмичарског духа 

- развој личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво 

- развој социјалних вештина 

- привући децу у школу и пружити им забавне и истовремено поучне садржаје којима ће испунити 

своје слободно време након наставе ,али и викендом 

- емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој) 

-  
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Начин провере 

остварености 

исхода 

Евалуација квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Друштвене 

активности 

Дечја права Дан за 

доброту Дан за 

дружење Разредна 

журка 

Упознајмо нашу 

државу и крај – 

екскурзија 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 

Табеле Анкете 

Разговори белешке 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Техничке 

активности 

 

Бришемо наше 

клупе, столице и 

полице Цвеће за 

учионицу 

Правимо украсе и 

честитке за 

Новогодишњи вашар 

Правимо 

Одељењски 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика продукти 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 

Табеле Анкете 

Разговори белешке 
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  Пано 

За лепшу и уреднију 

учионицу Уредимо 

школско 

двориште 

Правимо 

честитке за наше 

маме Ускршње 

радости 

Сређујемо 

одељењски пано 

    

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Хуманитарне 

активности 

 

Хуманост на 

делу – школски 

прибор за мог друга 

Хуманитарна акција 

– Новогодишњи 

вашар Скупљамо 

играчке за 

сиромашну 

децу 

 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 

Табеле 

Анкете 

Разговори белешке 
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4. 

 

 

 

 

Спортске 

активности 

Турнир у малом 

фудбалу 

Ко ће брже, ко ће 

боље Полигон 

спретности Игре на 

снегу Спортски 

турнири Играмо се у 

Природи 

 

фронтални 

индивидуалн

и рад у пару 

групни 

 

дијалошка 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика 

Табеле 

Анкете 

Разговор

и 

белешке 

     посматрање  

  Састав за фронтални дијалошка праћење 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Културне 

активности 

литерарни 

конкурс 

,,Витезово пролеће“ 

Литерарно 

стваралаштво 

ученика наше школе 

Дан за 

индивидуални 

рад у пару 

групни 

демонстратције 

интерактивна 

игра 

илустративна 

ангажовања 

ученика продукти 

ученикових 

активности белешке 

задовољство 

ученика 

  Стваралаштво    

  Литерарна    

  активност –    

  Зима је...    

  Прослава Дана    

  школе – Свети    

  Сава    

  Посета    
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  позоришној представи 

Посета музеју Учимо 

историју 

– Дан 

државности Прослава 

8. марта – приредба 

Литерарна активност 

– Пролеће... 

Литерарна активност 

– Имам право... 

Литерарне и ликовне 

активности – Здравље 

је... Десанки 

Максимовић у част 
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ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
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Циљеви и задаци 

 

- Понашање ученика и развој хуманизације међу људима 

- елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

- превенција малолетничке деликвенције 

- превенција болести зависности 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

 

ПРЕДМЕТ: ЧОС 

РАЗРЕД: други 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. 

н. 

теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈ А БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА 

 

 

 

1 

 

Подстицање договора 

и сарадње 

- Изражавање својих потреба и 

уважавање потреба других без 

агресивности 

- Ученик се придржава правила 

понашања у школи 

Стицање нових пријатеља 

   

Ф
И

З
И

Ч
К

О
 В

.,С
В

Е
Т

 О
К

О
 

Н
А

С
,С

Р
П

С
К

И
 

Ј
.,М

У
З

И
Ч

К
А

 К
. 

 

 

 

9 

посматрање 

 

праћење 

ангажовања ученика 

продукти 

  
- Упознавање и уважавање дечјих права и 

обавеза, окружење и 

споствено место у њему 

- Право на учење и игру 

- Заштита менталног здравља, 

управљање љутњом, живот без 

страха 

- Решавање конфликтних ситуација, 

договор 

- Потребе обе стране (сарадња) 

 ученикових 

   активности 

 
Дечја права и 

 
белешке 

 

2 
подстицање за 

активну 

 

6 задовољство 

 партиципацију у  ученика 

 животу школе   
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3 

 

 

 

 

Здравствено 

васпитање: Хигијена 

и здравље 

- Стицање хигијенских навика – хигијена 

је здравље 

- Стицање хигијенских навика 

одржавања и уређивања 

простора и околине 

- Одржавање интимне хигијена 

- Боравак на ваздуху – значај за 

здравље 

- Уочавање лепота и радова 

природе 

- Биљке – лековито биље Чајеви у 

служби медицине 

  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Здравствено 

васпитање: Како сам 

дошао на свет 

- Сазнавање о себи и другима и нашем 

долажењу на свет 

- Стицање основних знања о 

полности 

- Традиција и здравље 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Адаптација на школу 

и социјална 

интеграција 

- Отворено изражавање мишљења 

- Активно слушање исказа других 

- Учествује и сарађује у 

заједничким прославама 

- Поштује потребе и осећања 

других 

- Сарађује са другима 

- Социјална интеграција 

- Заједно са друигм ангажује се у 

прославама Учествује у 

одржавању и 

 

 

 

 

 

 

8 
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  уређивању животне средине    

 

6 

Развијање и 

његовање људских 

вредности 

- Развијање и неговање правих 

људских вредности 

- Неговање љубави за родитеље 

Поштовање старијих 

 

3 

 

7 
Еколошка сазнања и 

чување природе 

- Развијање и неговање љубави према 

природи 
Неговање еколошке свести 

 

4 

 

 

8 

 

Стварање и 

развијање радник 

навика 

- Оспособљавање ученика за 

стварање радних навика 

- Осопособљавање ученика за 

прављење дневног плана рада 

Оспособљавање за самостално учење 

  

 

2 

 

 
36 
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На основу чл. 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017 , 27/2018 и 10/2019 -др.закон ) и чл. 27. 

Закона о основном образовању и васпитању  („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 ,101/2017, 27/2018 и 10/2019) и  чл 52. Статута Oсновне школе „Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву, 

Наставничко веће на седници одржаној дана 24.06.2022. године  донело је 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се у целости Школски програм за  2. разред Основне школе „Десанка Максимовић“ у Ваљеву за период  2022/23. – 2025/2026. године. 

 

Донет је на основу наставног плана и програма у складу са Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БР.__________________      Директор школе 

________________ год.     ___________________________ 

Ваљево       Снежана Јовановић 
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На основу чл. 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017 , 27/2018 и 10/2019 -др.закон ) и чл. 27. 

Закона о основном образовању и васпитању  („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 ,101/2017, 27/2018 и 10/2019) и  чл 52. Статута Oсновне школе „Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву, 

Школски одбор на седници одржаној на дан 30.06.2022. године донео је 

 

 

 

 
 

О Д Л У К У 

 

Усваја се у целости Школски програм за 2.  разред Основне школе „Десанка Максимовић“ у Ваљеву за период 2022/23. – 2025/2026. године. 

 

Донет је на основу наставног плана и програма у складу са Законом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

БР.__________________     Председник Школског одбора 

 

________________ год.     ___________________________ 

Ваљево       Илија Исаиловић 

 

 
 


