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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног 

изражавања негујући свест о значају улоге језика у очувању националног 

идентитета, да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других 

уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и 

културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 

1. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

чита са разумевањем 

различите врсте текстова; 

– укратко образложи свој 

утисак и мишљење поштујући и другачије ставове; 

– разликује књижевне врсте: шаљиву народну 

песму, басну и причу о животињама, приповетку, 

роман за децу и драмски текст; 

– одреди тему, редослед догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

– именује позитивне и негативне особине ликова; 

– уочи и издвоји основне елементе лирске песме 

(стих, строфа, рима и ритам); 

– тумачи идеје књижевног дела; 

– препозна ситуације кршења/остваривања права 

детета и стереотипе у књижевним делима; 

– уочи персонификацију и разуме њену улогу у 

књижевном делу; 

– разликује описивање, приповедање (у 1. и 3. лицу) 

и дијалог у књижевном делу; 

– уочи основни тон књижевног текста (ведар, 

тужан, шаљив); 

– уочи супротстављеност лица у драмском тексту; 

– усвоји позитивне људске вредности на основу 

прочитаних књижевних дела. 

 

 

49 

 

31 

 

80 



 

 

 

2. 

 

ЈЕЗИК 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– повеже граматичке појмове обрађене у 

претходним разредима са новим наставним 

садржајима; 

– разликује речи које мењају облик (именице, 

заменице, придеви, бројеви, глаголи)и уочи оне које 

су увек у истом облику; 

– одреди основне реченичне чланове; 

– разликује врсту речи од службе речи у реченици; 

– поштује и примени основна правописна правила; 

– правилно пише сва три модела управног говора. 

 

 

33 

 

17 

 

50 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– преприча текст из 

различитих улога/перспектива; 

– чита текст поштујући интонацију реченице/стиха; 

– изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

– изводи драмске текстове; 

– употреби основне облике усменог и писменог 

изражавања: препричавање, причање и описивање; 

– употреби речи истог облика, а различитог 

значења, као и речи истог значења, а различитог 

облика; 

– препозна значење речи и фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној комуникацији; 

– напише разгледницу, честитку, приватно писмо; 

– прилагоди језички израз комуникативној 

21 39 50 



 

 

ситуацији формалној и неформалној; 

– повеже информације исказане у линеарном и 

нелинеарном тексту и на основу њих изводи 

закључак; 

– правилно структурира текст; 

– учествује у предлагању садржаја и начина рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

 програма 

Међупредметно  

Повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености  

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. КЊИЖЕВ

НОСТ 

 

ЛИРИКА 

ЕПИКА 

ДРАМА 

НАУЧНОП

ОПУ- 

ЛАРНИИ 

ИНФОМ. 

ТЕКСТOВИ 

 

-чита са 

разумевањем 

различите врсте 

текстова; 

– укратко 

образложи 

својутисак и 

мишљење 

поштујући и 

другачије ставове; 

– разликује 

књижевне врсте: 

шаљиву народну 

песму, басну и 

причу о 

животињама, 

приповетку, роман 

за децу и драмски 

текст; 

– одреди тему, 

редослед догађаја, 

време и место 

дешавања у 

прочитаном тексту; 

– именује 

позитивне и 

Књижевни појмови  
Лирика  

Основни мотив и 

споредни мотиви у 

лирској песми.  

Стих, строфа  

-персонификација  

Обичајне народне 

лирске песме  

Лирска песма  

Епика  

Тема и идеја у епском 

делу.  
Фабула:хронолошки 

редослед догађаја, 

елементи фабуле (увод, 

заплет, расплет). 
Односи међу ликовима;  

Приповедач, 

приповедање; дијалог, 

монолог, опис у епском 

делу.  

Прича и роман  

-разлике.  

Роман за децу  
Драма  

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

диференци

ран 

рад 

 

 

 

 

Интерактивна 

и 

кооперативна 

 

Истраживачк

о учење кроз 

читање 

различитих 

књижевних 

текстова.  

 

- Тимски рад 

у тумачењу 

дечјих 

романа.  

 

-Извештавање 

и причање о 

прочитаној 

школској 

лектири.  

 

-Изражајно 

казивање 

научених 

напамет 

песама и 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

 култура, 

музичка  

култура, 

грађанско 

васпитање,  

верска 

настава.  

Настава се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе, 

индивид 

уализације, 

диференцијације

, 

усмена 

провера 

практичне 

ативности 

школски 

задаци 

домаћи 

задаци 

контролне 

вежбе 

игровне 

активности 

писмена 

провера 

писање 

слободних 

састава 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 



 

 

негативне особине 

ликова; 

– уочи и издвоји 

основне елементе 

лирске песме 

(стих, строфа, рима 

и ритам); 

– тумачи идеје 

књижевног дела; 

– препозна 

ситуације 

кршења/остваривањ

а права детета и 

стереотипе у 

књижевним делима; 

– уочи 

персонификацију и 

разуме њену улогу 

у књижевном делу; 

– разликује 

описивање, 

приповедање (у 1. и 

3. лицу) и дијалог у 

књижевном делу; 

– уочи основни тон 

књижевног текста 

(ведар, тужан, 

шаљив); 

– уочи 

супротстављеност 

лица у драмском 

тексту; 

– усвоји позитивне 

људске вредности 

Ликови у драмском делу. 

Ремарке (дидаскалије). 

Драмска радња  

 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

ПОЕЗИЈА 

1.Шаљива народна песма 

Женидба врапца 

Подунавца, 

2.Војислав Илић: Јесен/ 

Војислав Петковић Дис: 

Зима 

3.Момчило Мошо 

Одаловић: Молитва за 

маму 

4. Мирослав Антић: 

Космонаутска песма 

5. Бранко Миљковић: 

Песма о цвету 

6. Добрица Ерић: Завичај/ 

Отаџбина је наша 

очевина/ Момчило Мошо 

Одаловић: Птице 

косовчице 

 

 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

диференци

ран 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

одломака 

прозних 

текства  

 

- тематска 

настава 
 

Нови облици 

 

учења мапом 

ума и путем 

слике, 

цртежа  

симбола 

асоцијација  

 

- Учешће на 

драмско 

рацитаторско

м конкурсу 

 

литерарним 

конкурсима  

 

-изложбе 

тематских 

литерарних 

радова  

 

-драматиза 

ција 

 школска 

приредба  

 

 

поступности, 

систематичности

. 

Примена ИКТ у 

настави. 

 

Природа и 

друштво, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска 

настава. Настава 

се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе, 

индивидуализац

ије, 

диференцијације

, 

поступности, 

систематичности

-иницијални 

тест  

-Годишњи 

тест  

-контролне 

вежбе и 

тестови  

-4 писмена 

задатка  

 

 

усмена 

провера 

практичне 

ативности 

школски 

задаци 

домаћи 

задаци 

контролне 

вежбе 

игровне 

активности 

писмена 

провера 

 

 

-Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

наставни лист 

имао добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) 

? 

 

-Колико су 

садржаји 

наст. јед. били 

усаглашени са 

артикулацијо

м часа? 

 



 

 

на основу 

прочитаних 

књижевних дела. 

 

7. Мирослав Антић: Прва 

љубав/ Најљубавнија 

песма/ Алексије 

марјановић:  Љубав 

8. Бранко Ћопић: Месец и 

његова бака/ Десанка 

Максимовић: Пауково 

дело 

9. Бранислав Црнчевић: 

Кад би мени дали један 

дан 

10. Владимир Андрић: 

Дај ми крила један круг 

11. Народна песма: 

Милош у Латинима 

12. Народна песма: 

Јетрвица адамско колено 

ПРОЗА 

1.Народна прича о 

животињама: Међед, 

свиња и лисица 

2. Народна приповетка: 

Најбоље задужбине 

3. Народна приповетка: 

 

 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

диференци

ран 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Примена ИКТ у 

настави. 

писање 

слободних 

састава 

-иницијални 

тест  

-Годишњи 

тест  

-контролне 

вежбе и 

тестови  

-4 писмена 

задаткa 

 



 

 

Ветар и сунце 

4. Народна бајка: 

Пепељуга 

5. Бранисалв Нушић: 

Прва љубав ( одломак из 

Аутобиографије) 

6. Бранислав Црнчевић: 

Босоноги и небо 

7. Гроздана Олујић: 

Стакларева љубав 

8. Светлана Велмар 

Јанковић: Стефаново 

дрво 

9. Лав НИколајевич 

Толстој: Врабац и ласте / 

Два мраза 

10. Драган Алексић: 

Позориште на небу 

11. Весна Алексић: 

Детективско срце 

12. Ханс кристијан 

Андерсен: Ружно паче- 

читање у наставцима 

ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ 

 

 

 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

диференци

ран 

рад 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Гвидо Тартаља: Подела 

улога 

2. Љиљана Костић: Кад 

пролеће дође 

3. Дејан Алексић: Слава 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ 

И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

(из књига, енциклопедија 

и часописа за децу) 

*О нашим знаменитим 

научницима, 

књижевницима и 

сликарима 

* О природним лепотама 

и културним 

знаменитостима Србије 

* о занимљивим 

пределима, народима, 

обичајима у свету 

* бонтон 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1.Милован Данојлић: 

Избор поезије за децу 

 

 

 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

диференци

ран 

рад 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Драган Лукић: Избор 

поезије за децу 

3. Јасминка Петровић: О 

дугмету и срећи 

4. Рене Гијо: Бела Грива 

5. Ерик Најт: Леси се 

враћа кући 

6. Александар Поповић: 

Пепељуга 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ( са 

наведеног списка или по 

сопственом избору бирају 

се три дела) 

1.Избор драмских 

текстова за децу 

2. Бранко В.Радичевић: 

Песме о мајци 

3. Светлана Велмар 

Јанковић: Књига ѕа 

Марка/ Очаране наочаре 

4. Горан Петровић: 

Разлике 

5. Едмондо де Амичис: 

Срце 

 

 

 

 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

диференци

ран 

рад 



 

 

6. Јохана Шпири: Хајди 

7. Михаел Енде: 

Бескрајна прича ( 

одломак) 

8. Астрид Лингрен: Пипи 

Дуга Чарапа 

9. Златко Васић: Чаробно 

путовање 

10. Урош Петровић: 

Мартинина велика 

загонетна авантура 

11. Гордана Тимотијевић: 

Сличице/ Владимир из 

чудне приче 

12. Угљеша Шајтинац: 

Чарна и Несвет 

13. Момо Капор: Сања 

14. Весна Алексић: 

Брљиво срце 

Књижњвни појмови: 

-шаљива народна песма 

- прича о животињама 

- особине народне епске 

песме 



 

 

- приповетка 

- роман за децу 

- персонификација 

- опис природе и ликова 

- приповедање у 1.и 

3.лицу 

- сукоб драмских лица 

 

 

 

2.  ЈЕЗИК 

Граматика и 

правопис 

– повеже 

граматичке појмове 

обрађене у 

претходним 

разредима са новим 

наставним 

садржајима; 

– разликује речи 

које мењају облик 

(именице, 

заменице, придеви, 

бројеви, глаголи)и 

уочи оне које су 

увек у истом 

облику; 

– одреди основне 

реченичне чланове; 

– разликује врсту 

речи од службе 

речи у реченици; 

Речи које у писању и 

говору мењају облик; 

речи које не мењају облик 

( без именовања врста 

непроменљивих речи) 

Реченица и реченични 

чланови ( субјекат, 

предикат, објекат, 

прилошке одредбе) 

Појам субјекта; различите 

врсте речи ( именице и 

личне заменице) у 

функцији субјекта; 

изостављени субјекат. 

фронтални и 

индивидуал

ни, 

рад у пару, 

групни, 

диференцир

ан 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

Истраживачк

о учење кроз 

читање 

различитих 

књижевних 

текстова.  

 

- Тимски рад 

у тумачењу 

дечјих 

романа.  

 

-Извештавање 

и причање о 

прочитаној 

школској 

лектири.  

 

-Изражајно 

казивање 

Природа и 

друштво, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска 

настава. 

 Настава се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе, 

индивидуализац

ије, 

усмена 

провера 

практичне 

ативности 

школски 

задаци 

домаћи 

задаци 

контролне 

вежбе 

игровне 

активности 

писмена 

провера 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредме 

тна 

компентенци 

ја? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 



 

 

– поштује и 

примени основна 

правописна 

правила; 

– правилно пише 

сва три модела 

управног говора. 

 

Појам предиката ( 

глаголски предикат) 

Појам објекта ( именице у 

функцији објекта). 

Прилошке одредбе за 

место, време и начин. 

Речи и групе речи у 

функцији субјекта, 

објекта и прилошких 

одредаба; придев уз 

именицу у служби 

атрибута у оквиру групе 

речи која има службу 

субјекта или објекта 

Управни говор ( 3.модел) 

Велико слово: Имена 

становника, држава и 

насеља, називи улица и 

тргова; имена из 

уметничких дела – 

примери из обрађених 

дела ( нпр.Ружно Паче) 

Устаљена и посебно 

наденута имена 

 

 

 

 

 

фронтални и 

индивидуал

ни, 

рад у пару, 

групни, 

диференцир

ан 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научених 

напамет 

песама и 

одломака 

прозних 

текства  

 

- тематска 

настава 
 

Нови облици 

учења мапом 

ума и путем 

слике, 

цртежа  

симбола 

асоцијација  

 

- Учешће на 

драмско 

рацитаторско

м конкурсу 

 

литерарним 

конкурсима  

 

-изложбе 

тематских 

литерарних 

радова  

драматиза 

ција 

- школска 

приредба  

 

диференцијације

, 

поступности, 

систематичности

. 

Примена ИКТ у 

настави. 

писање 

слободних 

састава 

 

 

 

усмена 

провера 

практичне 

ативности 

школски 

задаци 

домаћи 

задаци 

контролне 

вежбе 

игровне 

активности 

писмена 

провера 

писање 

слободних 

састава 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

наставни лист 

имао добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) 

? 

 

-Колико су 

садржаји 

наст. јед. били 



 

 

животиња 

Називи институција, 

предузећа и установа, 

манифестација; 

Устаљена имена 

историјских догађаја и 

личности ( усклађено са 

предметом Природа и 

друштво) 

Речца ли; скраћени 

упитни облик је ли ( ле’л) 

према узрочном везнику 

јер. 

Предлог са уз именице ( 

нпр. Са мном, с њом и 

сл.) 

Писање вишечланих 

бројева 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални и 

индивидуал

ни, 

рад у пару, 

групни, 

диференцир

ан 

рад 

 

 

 

 

 

-иницијални 

тест  

-Годишњи 

тест  

-контролне 

вежбе и 

тестови  

-4 писмена 

задатка  
 

усаглашени са 

артикулаци 

јом часа? 

 

3.  ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

– преприча текст из 

различитих 

улога/перспектива; 

– чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

Основни облици усменог 

и писменог изражавања: 

препричавање текста у 

целини и по деловима ( 

по датом плану), причање 

фронтални и 

индивидуал

ни, 

рад у пару, 

групни, 

Истраживачк

о учење кроз 

читање 

различитих 

књижевних 

текстова.  

 

- Тимски рад 

Природа и 

друштво, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

усмена 

провера 

практичне 

ативности 

школски 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 



 

 

– изражајно 

рецитује песму 

и чита прозни 

текст; 

– изводи драмске 

текстове; 

– употреби основне 

облике усменог и 

писменог 

изражавања: 

препричавање, 

причање и 

описивање; 

– употреби речи 

истог облика, а 

различитог 

значења, као и речи 

истог значења, а 

различитог облика; 

– препозна значење 

речи и 

фразеологизама 

који се 

употребљавају у 

свакодневној 

комуникацији; 

– напише 

разгледницу, 

честитку, приватно 

писмо; 

– прилагоди језички 

израз 

комуникативној 

ситуацији 

у дијалошкој форми ( 

уношење дијалога, 

управног говора у 

структуру казивања); 

описивање односа међу 

предметима, бичима и 

појавама; описивање 

природе, личности, 

књижевних ликова и сл. 

Речи истог облика а 

различитог значења; речи 

истог значења а 

различитог облика ( на 

примерима књижевних 

текстова), устаљени 

језички изрази. 

Разгледница, честитка, 

писмо. 

Књижевни и други 

текстови ( линеарни и 

нелинеарни) у функцији 

унапређења језичке 

културе. 

Говорне вежбе: 

диференцир

ан 

рад 

фронтални и 

индивидуал

ни, 

рад у пару, 

групни, 

диференцир

ан 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тумачењу 

дечјих 

романа.  

 

-Извештавање 

и причање о 

прочитаној 

школској 

лектири.  

 

-Изражајно 

казивање 

научених 

напамет 

песама и 

одломака 

прозних 

текства  

 

- тематска 

настава 
 

Нови облици 

учења мапом 

ума и путем 

слике, 

цртежа  

симбола 

асоцијација  

 

- Учешће на 

драмско 

рацитаторско

м конкурсу 

 

литерарним 

васпитање, 

верска 

настава. Настава 

се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе, 

индивидуализац

ије, 

диференцијације

, 

поступности, 

систематичности

. 

Примена ИКТ у 

настави. 

 

Природа и 

друштво, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

грађанско 

васпитање, 

верска 

задаци 

домаћи 

задаци 

контролне 

вежбе 

игровне 

активности 

писмена 

провера 

писање 

слободних 

састава 

 

иницијални 

тест  

-Годишњи 

тест  

-контролне 

вежбе и 

тестови  

-4 писмена 

задатка  
 

међупредме 

тна 

компентенци 

ја? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

наставни лист 

имао добро 

издифере 

нциране 



 

 

формалној и 

неформалној; 

– повеже 

информације 

исказане у 

линеарном и 

нелинеарном тексту 

и на 

основу њих изводи 

закључак; 

– правилно 

структурира текст; 

– учествује у 

предлагању 

садржаја и начина 

рада. 

рецитовање, изражајно 

читање, сценско 

приказивање драмског/ 

драматизованог текста и 

сл. 

Правописне вежбе: 

диктат, управни говор ( 

сва три модела); 

наводници; велико слово; 

заменица Ви из 

поштовања; спојено и 

одвојено писање речи ( 

речца ли, предлог са, 

вишечлани бројеви). 

Језичке вежбе: 

допуњавање реченица 

предикатом у садашњем, 

прошлом и будућем 

времену: проширивање 

реченица; укрштене речи: 

асоцијације. 

Лексичко- семантичке 

вежбе: одређивање 

значења устаљених 

 

 

 

 

фронтални и 

индивидуал

ни, 

рад у пару, 

групни, 

диференцир

ан 

рад 

 

 

конкурсима  

 

-изложбе 

тематских 

литерарних 

радова  

 

- 

драматизациј

а 

- школска 

приредба  

 

настава. Настава 

се 

усклађује са 

принципима 

активне наставе, 

индивидуализац

ије, 

диференцијације

, 

поступности, 

систематичности

. 

Примена ИКТ у 

настави. 

задатке? 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) 

? 

 

-Колико су 

садржаји 

наст. јед. били 

усаглашени са 

артикулаци 

јом часа? 

 



 

 

израза; састављање речи 

на основу датог почетног  

и последњег слова; 

допуњавање низа речима 

које су повезане са датом 

речју. 

Два школска писмена 

задатка- један у првом а 

један у другом 

полугодишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне 

компетенције 

Стандарди 

1. КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема 

КЊИЖЕВНОСТ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу 

формалних одлика поезије, прозе и драме;  

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и 

басну);  

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су 

носиоци радње) у књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту. 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме;  

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке 

народне умотворине – пословице, загонетке, 

брзалице);  

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској 

песми;  

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу 

ликовима у књижевноуметничком тексту; 1СЈ.2.5.5. 

уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед 

догађаја у књижевноуметничком тексту);  



 

 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и 

дијалога;  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у 

књижевноуметничком тексту. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке 

ликова позивајући се на текст;  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу 

догађајима у тексту;  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком 

тексту, аргументује их позивајући се на текст. 

 

2. 

 

ЈЕЗИК 

 

Комуникативна компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу,  

 

 

дигитална компетенција,  

решавање проблема 

ГРАМАТИКА 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, 

придеве, бројеве и глаголе);  

1СЈ.1.4.2. 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). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, 

придеве, бројеве и глаголе);  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и 

заједничке именице; описне, присвојне и градивне 



 

 

придеве; личне заменице; основне и редне бројеве); 

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних 

заменица у номинативу;  

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола 

(лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго; 

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. саставља реченице различите по 

комуникативној функцији и облику. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и 

заједничке именице; описне, присвојне и градивне 

придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; 

глаголе). 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Oсновни ниво 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију;  

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама 

који се употребљавају у свакодневној комуникацији 

(у кући, школи и сл.). 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама 

који се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно 



 

 

их употребљава. 

 

Напредни ниво 
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и 

фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у 

којем су употребљени 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

 

Комуникативна компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, 

естетичка компетенција,  

дигитална компетенција, 

одговоран однос према 

околини, решавање проблема 

ГОВОРНА КУЛТУРА 

Oсновни ниво 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: 

уме да започне разговор, учествује у њему и оконча 

га; пажљиво слуша своје саговорнике;  

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;  

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући 

интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења” или 

„скандирања”;  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или 

краћи информативни текст на основу претходне 

израде плана текста и издвајања значајних делова 

или занимљивих детаља;  

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује 

и да прича на задату тему: држи се теме, јасно 

структурира казивање (уводни, средишњи и завршни 

део казивања), добро распоређујући основну 

информацију и додатне информације;  

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши 

своје причање;  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку 

своју идеју;  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став. 

 



 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице;  

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 1СЈ.1.3.3. почиње 

реченицу великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским знаком;  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом 

писања личних имена, назива места (једночланих), 

назива школе; 

 1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама 

једноставне структуре;  

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме;  

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 

400 речи);  

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

узраст); правилно их употребљава;  

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, 

зашто касни, и сл.);  

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, 

рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, 

забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, 

екскурзије). 

 

Средњи ниво 

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

латиницу);  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом 

писања имена држава и места и њихових 

становника; користи наводнике при навођењу туђих 

речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-

ин,-ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; 

правилно пише сугласник ј у интервокалској 

позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; 



 

 

употребљава запету при набрајању;  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; 

варира језички израз (ред речи у реченици, типове 

реченица, дужину реченице...);  

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око 

основне идеје текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима;  

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној 

ситуацији (формалној/неформалној);  

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;  

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;  

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; 

употребљава синониме (нпр. да избегне понављање);  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита 

написано, поправља текст и исправља грешке);  

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са 

основним подацима о себи (име, презиме, име 

родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, 

разред, одељење);  

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га 

адресира. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро 

обликованим реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, укључујући и сложене;  

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, 

средишњи и завршни део текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне информације 

унутар текста и пасуса;  

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу 

текста;  

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст;  



 

 

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

узраст); 1СЈ.3.3.6. издваја пасусе. 

 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ 

Oсновни ниво 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања 

ћириличког и латиничког текста;  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са 

текстом, проналазећи информације експлицитно 

исказане у једној реченици, пасусу, или у 

једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и 

сл.);  

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, 

која може да буде исказана на различите начине 

(синонимија, парафраза), садржана у тексту; 

 1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и 

књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник);  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;  

18 1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од 

информативног текста;  

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу 

задатог критеријума: да ли мусе допада, да ли му је 

занимљив; да ли постоји сличност између ликова и 

ситуација из текста и особа и ситуација које су му 

познате; издваја речи које су му непознате. 

 

Средњи ниво 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући 

интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком 

месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који 

део текста треба прочитати брже, а који спорије;  



 

 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са 

текстом, анализирајући и обједињујући информације 

исказане у различитим деловима текста (у 

различитим реченицама, пасусима, пољима табеле);  

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; 

одређује след догађаја у тексту;  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација 

исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. 

проналази део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, у табели, или на дијаграму); 

 1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову 

намену;  

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту;  

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу 

текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава 

расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на 

основу поступака јунака/актера закључује о 

њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.);  

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и 

образлаже зашто му се допада/ не допада, због чега 

му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не 

слаже са поступцима ликова;  

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

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које 

прате текст; наводи разлоге за избор одређене 

илустрације. 

 

Напредни ниво 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу 

текста, обједињујући информације из различитих 

делова дужег текста;  

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације 

исказане различитим симболичким системима (нпр. 



 

 

текст, табела, графички приказ);  

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена 

у информативном тексту (нпр. мишљење аутора 

текста и мишљења учесника у догађају);  

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу 

текста и издваја делове текста који их поткрепљују; 

резимира наративни текст;  

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој 

нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату 

табелу или дијаграм);  

1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у 

односу на предвиђену намену (нпр. који од два 

текста боље описује дату слику, да ли је упутство за 

(познату) игру потпуно и сл.);  
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни стандарди за наставни предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

Књижевност : 

- лирика 

- епика 

- драма 

(читање и тумачење текстова, 

функционални појмови) 

1СЈ. 1.2.1.влада основном 

техником читања ћириличког и 

латиничког текста 

IСЈ. 1.2.2. одговара на 

једноставна питања у вези са 

текстом, 

проналазећиинформације 

експлицитно исказане уједној 

реченици, пасусу, или у 

једноставнојтабели (ко, шта, где, 

када, колико и сл.) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 

тражена информација, која може 

да буде исказана наразличите 

начине (синонимија, парафраза), 

садржана у тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 

основне делове текста и књиге 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да 

одредина ком месту у тексту је 

пауза, место логичког акцента; 

који део текста требапрочитати 

брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 

закључке у вези са текстом, 

анализирајући иобједињујући 

информације исказане у 

различитим деловима текста (у 

различитимреченицама, 

пасусима, пољима табеле) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 

небитних информација; 

одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу 

 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 

закључке на основу текста, 

обједињујући информације из 

различитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 

информације исказане различитим 

симболичким 

системима (нпр. текст, табела, 

графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. разликује различитa 

гледишта заступљена у 

информативном тексту (нпр. 

мишљење аутора текста vs. 

мишљења учесника у догађају) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 

закључке на основу текста и 

издваја делове текста који 



 

 

(наслов, пасус, имеаутора; 

садржај, речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 

текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно 

значење текста 

1СЈ.1.2.7. разликује 

књижевноуметнички од 

информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај 

текста на основу задатог 

критеријума: да ли му седопада, 

да ли му је занимљив; да ли 

постоји сличност између ликова и 

еитуација изтекста и особа и 

ситуација које су му познате; 

издваја речи које су му непознате 

1СЈ. 1.5.1.препознаје књижевне 

родове на основу формалних 

одлика поезије, прозе идраме 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 

врсте (бајку и басну) 

1СЈ. 1.5.3. одређује главни 

догађај и ликове (који су носиоци 

радње) укњижевноуметничком 

тексту 

1СЈ. 1.5.4. одређује време и место 

дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту 

 

 

између информација исказаних 

у линеарном инелинеарном 

тексту (нпр. проналази 

део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, утабели, или на 

дијаграму) 

ЈСЈ.2.2.5. одређује основни 

смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје 

фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 

закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток 

радње,објашњава расплет, 

уочава међусобну повезаност 

догађаја, на основу 

поступакајунака/актера 

закључује о њиховим 

особинама, осећањима, 

намерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о 

садржају текста и образлаже 

зашто му се допада/недопада, 

због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли се 

слаже/не слаже сапоступцима 

ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 

који су му нејасни 

1 СЈ.2.2.10. вреднује 

примереност илустрација које 

прате текст; наводи разлоге 

заизбор одређене илустрације 

их поткрепљују; резимира 

наративни текст 

1СЈ.3.2.5. представља текст у 

одговарајућој нелинеарној форми 

(уноси податке из 

текста у дату табелу или дијаграм) 

1СЈ.3.2.6. процењује сврху 

информативног текста у односу на 

предвиђену намену 

(нпр. који од два текста боље 

описује дату слику, да ли је 

упутство за (познату) игру 

потпуно и сл.) 

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) 

 



 

 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 

епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 

форме (кратке народне 

умотворине - 

пословице,загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих 

и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује 

карактеристичне особине, 

осећања, изглед и поступке 

ликова; иодносе међу ликовима 

у књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 

догађајима (нпр. одређује 

редослед догађаја 

укњижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.6. разликује 

приповедање од описивања и 

дијалога 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 

употребу језика у 

књижевноуметничком тексту 

Језик 

Граматика 

(реченица:појам глаголског 

предиката, синтагма у функцији 

објекта и прилошких одредби за 

место, време, начин; 

именице:збирне и 

градивне;придеви:присвојни и 

градивни;заменице:личне, 

бројеви:основни и редни;глаголи 

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи 

(именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе)  

1СЈ. 1.4.2. препознаје граматичке 

категорије променљивих речи 

(род и број заједничких именица) 

и глаголско време (презент, 

перфекат и  

                  футур) 

1СЈ. 1.4.3. препознаје врсте 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 

(именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе)  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 

речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и 

градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне 

бројеве)  

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род 

1СЈ.3.4.1.именује врсте и подврсте 

речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и 

градивне придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве; глаголе)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 

променљивих речи према задатом 

критеријуму: заједничких именица 

према броју, а глагола, придева и 

заменица према роду и броју  



 

 

:презент,перфекат,футур;управни 

и неуправни говор; утврђивање 

садржаја обрађених до 4.разреда 

 

Правопис 
Употреба великог слова у 

писању:имена држава и покрајна 

и њихових становника,имена 

насеља и њихових становника; 

писање управног и неуправног 

говора;наводници, заграда; 

писање присвојних придева 

изведених од властитих 

имена;писање сугласника ј, 

писање скрађеница:које 

означавају имена држава; 

примена правописних правила 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ. 1.4.4. препознаје антонимију 

1СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и 

фразеологизама који се 

употребљавају усвакодневној 

комуникацији (у кући, школи и 

сл.) 

 

 

и број личних заменица у 

номинативу  

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке 

категорије глагола (лице, број и 

род) и уме да пребаци глаголе из 

једног глаголског времена у 

друго 1СЈ.2.4.5. препознаје 

субјекат и глаголски предикат 

1СЈ.2.4.6. одређујс врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне,упитне, 

узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице 

различите по комуникативној 

функцији и облику 

1СЈ.2.4.8. препознаје 

синонимију 

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи 

и фразеологизама који се 

јављају у школскимтекстовима 

(у уџбеницима, књигама из 

лектире и сл.) и правилно их 

употребљава 

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат 

(у акузативу) и прилошке одредбе 

за време, место и начин 

 

1СЈ.3.4.4. одређује значења 

непознатих речи и фразеологизама 

на основу ситуације 

итекста/контекста у којем су 

употребљени 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у 

основном и 

пренесеном/фигуративном 

значењу 

 

 



 

 

 

Језичка култура 

Препричавање текста,причање 

у дијалошкој форми,описивање 

слика који приказују пејзаже, 

ентеријере, портрете 

1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима 

ћирилице 

1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу 

великим словом, завршава је 

одговарајућиминтерпункцијским 

знаком 

1СЈ. 1.3.4. употребљава велико 

слово приликом писања личних 

имена, назива 

места(једночланих), назива 

школе 

1СЈ.1.3.5. пише кратким 

потпуним реченицама 

једноставне структуре 

1СЈ. 1.3.6. издваја наслов, 

углавном се држи теме 

1СЈ. 1.3.7. препричава кратак 

једноставан текст (до 400 речи) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 

речи (у односу на узраст); 

правилно их употребљава 

1СЈ. 1.3.9. пише кратку поруку (о 

томе куда иде, зашто касни, и сл.) 

1СЈ. 1.3.10. пише честитку (за 

Нову годину, рођендан), 

позивницу (за 

рођенданскупрославу, забаву), 

разгледницу (са летовања, 

зимовања, екскурзије) 

 

1СЈ.2.3.1.зна и користи оба писма 

(ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико 

слово приликом писања имена 

држава и места ињихових 

становника; користи наводнике 

при навођењу туђих речи; 

правилно пишеприсвојне придеве 

{-ов/-ев/-ии, -ски/-чки/-шки)\ 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, 

Љ;правилно пише сугласник ј у 

интервокалској позицији; правилно 

пише речцу л_и иречцу не; 

употребљава запету при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним 

реченицама; варира језички израз 

(ред речи уреченици, типове 

реченица, дужину реченице...) 

] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 

организује око основне идеје 

текста којупоткрепљује 

одговарајућим детаљима 

1 СЈ.2.3.5. језички израз 

прилагођава комуникативној 

ситуацији(формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак 

дескриптивни текст 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 

примерен узрасту; употребљава 

синониме (нпр. даизбегне 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, 

потпуним, добро обликованим 

реченицама; користиразноврсне 

синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст 

(уводни, средишњи и завршни 

део текста); доброраспоређује 

основну информацију и додатне 

информације унутар текста и 

пасуса 

ЈСЈ.3.3.3. прилагођава језичко-

стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак 

експозиторни текст 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 

речи (у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

 



 

 

понављање) 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 

(критички чита написано, 

поправља текст и исправљагрешке) 

I СЈ.2.3.10. уме да попуни 

једноставан образац са основним 

подацима о себи (име,презиме, име 

родитеља, година рођења, адреса, 

телефон; школа, разред, одељење) 

1СЈ.2.3.1 1. пише писмо (приватно) 

и уме да га адресира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Службени гласник ; Година LXVIII-бр.11 

 

Београд 15.август 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

 

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

ученик, усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури 

и развијањем стратегија учења страног језика,оспособи за основну 

усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама,као и према сопственом језику и културном 

наслеђу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.б

р. 

Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1 Introduction/Unit 1 

Hello 

Ученик ће бити у стању да 

– поздрави и отпоздрави, примењујући једноставнија 

језичка средства; – представи себе и другог; – разуме 

једноставнија питања личне природе и одговара на њи 

4 4 8 

2 Unit 2 

Friends and families 

поставља једноставнија питања личне природе; – у 

неколико једноставнијих везаних исказа саопшти 

информације личне природе о себи и другима водећи 

рачуна о приватности и поверљивости; – разуме и 

саопшти једноставне исказе који се односе на права 

детета; – разуме једноставнија упутства, налоге и 

упозорења и реагује на њих; – саопшти једноставнија 

упутства, налоге и упозорења уз одговарајуће 

образложење; 

4 9 13 

3 Unit 3 

World 

– разуме позив на заједничку активност и реагује на 

одговарајући начин; – упути позив на заједничку 

активност; – разуме кратке и једноставније молбе и 

реагује на њих уз одговарајуће образложење; – упути 

кратке и једноставније молбе; – искаже и прихвати 

захвалност и извињење на једноставан начин 

4 9 13 

4 Unit 4 

Time 

именује бића, предмете и места из непосредног 

окружења; – разуме једноставније описе бића, 

предмета и места; – опише бића, предмете и места у 

4 9 13 



 

 

неколико везаних једноставнијих исказа; – разуме 

свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, 

5 Unit 5 

Places 

једноставнијим језичким средствима; – разуме 

обавештења о положају у простору– разуме 

свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, 

осетима и осећањима и реагује на њих; – изрази 

основне потребе, осете и осећања једноставнија 

обавештења о положају у простору и реагује на њих; – 

тражи и пружи једноставнија 

4 9 13 

6 Unit 6 

People 

– разуме једноставније исказе којима се изражава 

припадање/ неприпадање, поседовање/непоседовање и 

реагује на њих; – тражи и даје једноставнија 

обавештења која се односе на 

припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање; – 

разуме једноставније исказе за изражавање 

интересовања 

4 8 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик 

рада 

Методе 

1 Introduction/Unit 

1 

Hello 

Ученик ће бити у стању да 

– поздрави и отпоздрави, 

примењујући 

једноставнија језичка 

средства; – представи себе 

и другог; – разуме 

једноставнија питања 

личне природе и одговара 

на њи 

Личне заменице: I, you… 

Глагол to be – the Present 

Simple Tense. Императив. 

Предлози са прилошким 

одредбама за време: on, in... 

(Интер)културни садржаји: 

Формално и неформално 

поздрављање; устаљенa 

правила учтивости 

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 Unit 2 

Friends and 

families 

поставља једноставнија 

питања личне природе; – у 

неколико једноставнијих 

везаних исказа саопшти 

информације личне 

природе о себи и другима 

водећи рачуна о 

приватности и 

поверљивости; – разуме и 

Показне заменице: this/that, 

these/those. Have got за 

изражавање поседовања. The 

Present Simple Tense. Питања 

са 

Who/What/Which/Where/Whe

n/How (old/many). Правилна 

множина именица: daughter-

daughters, son-sons… 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни 

 Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно 

оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 



 

 

саопшти једноставне 

исказе који се односе на 

права детета; – разуме 

једноставнија упутства, 

налоге и упозорења и 

реагује на њих; – саопшти 

једноставнија упутства, 

налоге и упозорења уз 

одговарајуће образложење 

Неправилна множина 

основних именица: child – 

children... Предлози са 

прилошким одредбама за 

место: from, in, on 

Ученички  

радови 

3 Unit 3World – разуме позив на 

заједничку активност и 

реагује на одговарајући 

начин; – упути позив на 

заједничку активност; – 

разуме кратке и 

једноставније молбе и 

реагује на њих уз 

одговарајуће 

образложење; – упути 

кратке и једноставније 

молбе; – искаже и 

прихвати захвалност и 

извињење на једноставан 

начин 

Питања са 

What/Which/Whose/How 

many/much... Правилна 

множина именица: book-

books, notebook-notebooks... 

Множина именица које се 

заврша вају на -y, -o, f/fe: 

photo-photos, knife-knives... 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни 

У пару 

 Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно 

оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 



 

 

4 Unit 4 

Time 

именује бића, предмете и 

места из непосредног 

окружења; – разуме 

једноставније описе бића, 

предмета и места; – опише 

бића, предмете и места у 

неколико везаних 

једноставнијих исказа; – 

разуме свакодневне исказе 

у вези сa непосредним 

потребама, 

Модални глагол can за 

изражавање предлога и 

способности. Have got. The 

Present Simple Tense. The 

Present Continuous Tense. 

What/How about. 

Употреба/изостављање 

чланова приликом првог 

спомињања неког појма и са 

појмовима који су одређени 

контекстом, као и са 

називима 

игара/хобија/спортова 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни 

 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 Unit 5 

Places 

једноставнијим језичким 

средствима; – разуме 

обавештења о положају у 

простору– разуме 

свакодневне исказе у вези 

сa непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на 

њих; – изрази основне 

потребе, осете и осећања 

једноставнија обавештења 

Глаголи have got, to be за 

давање описа. Показне 

заменице: this/that, 

these/those. Егзистенцијално 

There is/are. Питања са 

Who/What/Which/Where/How 

many... Правилна множина 

именица и неправилна 

множина основних именица. 

Употреба/изостављање 

чланова приликом првог 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни 

 У пару 

 Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно 

оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 



 

 

 

 

 

 

о положају у простору и 

реагује на њих; – тражи и 

пружи једноставнија 

спомињања неког појма и са 

појмовима који су одређени 

контекстом, као и са 

основним географским 

појмовима, са редним 

бројевима и са називима 

празника.  

6 Unit 6 

People 

– разуме једноставније 

исказе којима се изражава 

припадање/ неприпадање, 

поседовање/непоседовање 

и реагује на њих; – тражи 

и даје једноставнија 

обавештења која се односе 

на 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

– разуме једноставније 

исказе за изражавање 

интересовања 

Правилна множина именица: 

teacher-teachers… 

Неправилна множина 

основних именица: woman-

women... Саксонски генитив 

са именицама у 

једнини/множини. 

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и 

догађаји и начини 

обележавања/прослава 

Фронт. 

Индиви 

Дуални. 

Групни 

 Српски јез. 

Свет око 

нас,музичка 

Култура, 

Ликовна  

култура 

Усмено, 

Играње 

улога, 

Формати- 

Вно 

оцењи- 

Вање 

Тест 

слушања, 

Ученички  

радови 

Разговор 

Постав- 

Љање  

Питања 

Слушање 

Анкета 

 



 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1 Introduction/Unit 1 

Hello 

Компетенција за учење, Дигитална 

компетенција, Одговорно учешће у 

демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање 

проблема; Сарадња; Одговоран однос према 

околини 

 

 

 

 

1.1.11.1.21.1.3. 

1.1.41.1.101.1.111.1.151.2.11.2.41.3.1 

2 Unit 2 

Happy families 

Компетенција за учење, Дигитална 

компетенција, Одговорно учешће у 

демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Решавање 

проблема; Сарадња; Одговоран однос према 

околини 

 

 

 

 

1.1.11.1.21.1.3 

1.1.41.1.101.1.111.1.151.2.11.2.41.3.1. 

3 Unit 3 

World 

Компетенција за учење, Дигитална 

компетенција, Одговорно учешће у 

демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Одговоран 

однос према околини; Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; Решавање 

проблема; Сарадња  

 

1.1.11.1.21.1.3 1.1.4  1.1.5 1.1.10 

1.1.111.1.15 1.1.21 1.1.22 1.2.11.2.3 

1.2.41.3.1 2.1.1 

 

 



 

 

4 Unit 4 

Time 

Компетенција за учење, Дигитална 

компетенција, Одговорно учешће у 

демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Одговоран 

однос према околини; Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; Решавање 

проблема; Сарадња  

 

1.1.1 1.1.21.1.3 1.1.4  1.1.51.1.10 

1.1.11 1.1.12   1.1.13   1.1.15 1.1.21 

1.1.22 1.2.1  1.2.41.3.1 2.1.1 

 

5 Unit 5 

Places 

Компетенција за учење, Дигитална 

компетенција, Одговорно учешће у 

демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Одговоран 

однос према околини; Одговоран однос 

према здрављу; Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; Решавање 

проблема; Сарадња  

 

1.1.1  1.1.21.1.3 1.1.4  1.1.51.1.10 

1.1.11 1.1.121.1.15 1.1.21 1.1.22 1.2.1  

1.2.41.3.1 2.1.1 

 

6 Unit 6 

People 

Компетенција за учење, Дигитална 

компетенција, Одговорно учешће у 

демократском друштву; Естетичка 

компетенција; Комуникација; Одговоран 

однос према околини; Одговоран однос 

према здрављу; Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; Решавање 

проблема; Сарадња  

 

1.1.1  1.1.21.1.3 1.1.4  1.1.51.1.10 

1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.15 

1.1.211.1.22 1.2.1 1.2.41.3.1 2.1.1 

 

 

 

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. 

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. 

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 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 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно 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 излагања и прича о 

познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања. 

 ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Математике је да ученик,овладавајући математичким 

концептима,знањима и вештинама,развије основе апстрактног и критичког 

мишљења,позитивне ставове према математици,способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у 

даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота,као и да 

формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: математика 

РАЗРЕД: четврти 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 5 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Обнављањаеградив

трећегразреда 

 - 7 7 

`2. Бројеви  

 

(1. део) 

Ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише и упореди природне бројеве и 

прикаже их на бројевној правој; 

 одредимеснувредностцифре; 

 изврши рачунске операције сабирања и 

одузимања у скупу N0; 

 састави израз,израчуна вредност бројевног 

израза и примени својства рачунских 

операција; 

 реши једначине и неједначине са сабирањем и 

одузимањем и провери тачност решења; 

 реши проблемски задатак користећи бројевни 

израз, једначину или неједначину са сабирањем 

и одузимањем; 

 процени вредност израза са једном рачунском 

операцијом; 

 одреди вишеструке декадне јединице најближе 

датом броју; 

 чита, користи и представља податке у табелама 

или графичким дијаграмима; 

 формира низ на основу упутства; 

реши задатак применом различитих начина 

16 27 43 



 

 

представљањапроблема. 

3. Мерење и мере  

(1. део) 

Ученик ће бити у стању да: 

 прочита, упореди и претвори јединице за 

мерење површине; 

 израчуна површину квадрата и правоугаоника; 

реши проблемск езадатке у контексту мерења. 

4 8 12 

4. Бројеви (2. део) Ученик ће бити у стању да: 

 изврши четири основне рачунске операције у 

скупу N0; 

 састави израз,израчуна вредност бројевног 

израза ипримени својства рачунских операција; 

 реши једначине и неједначине са множењем и 

дељењем и провери тачност решења; 

 реши проблемски задатак користећи бројевни 

израз,једначину или неједначину са множењем 

и дељењем; 

 чита, користи и представља податке у табелама 

или графичким дијаграмима; 

 формира низ на основу упутства; 

реши задатак применом различитих начина  

26 44 70 

5. Геометријa Ученик ће бити у стању да: 

 именује елементе и опише особине квадра и 

коцке; 

 црта мреже и прави моделе квадра и коцке; 

препозна сликовну представу изгледа 

телапосматраног са различитих страна. 

4 8 12 

6. Бројеви (3. део) Ученик ће бити у стању да: 

 прочита и запише разломке облика (m, n≤ 10); 

 упореди разломке облика са једнаким 

бројиоцима или имениоцима; 

3 5 8 



 

 

 сабере и одузме разломке са једнаким 

имениоцима; 

 запише резултат мерења дужине децималним 

бројем са највише две децимале; 

 сабере и одузме децималне бројеве са највише 

две децимале; 

чита, користи и представља податке у табелама 

или  

7. Мерење и мере  

(2. део) 

Ученик ће бити у стању да: 

‒ прочита, упореди и претвори јединице за 

мерење запремине; 

‒ израчуна површину и запремину квадра 

икоцке; 

реши проблемске задатке у контексту мерења. 

5 11 16 

8. Утврђивањеградива

четвртогразреда 

 - 12 12 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин  

провере   

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 

1. Обнављање 

градива 

 прочита, Скуп 

природних 

 

фронтални  

- практичан рад  

- демон. 

Природа  

и друштво 

 

Писмене 

Критеријуми  

за процену: 



 

 

трећегразреда 

 

запише и 

упореди 

природне 

бројеве и 

прикаже их на 

бројевној 

правој;  

одреди месну 

вредност 

цифре;  

изврши четири 

основне 

рачунске 

операције у 

скупу N0;  

састави израз, 

израчуна 

вредност 

бројевног 

израза и 

примени 

својства 

бројева са 

нулом. 

Декадни 

систем 

записивања 

бројева. Месна 

вредност 

цифре. 

Својства скупа 

природних 

бројева. 

Сабирање и 

одузимање 

(писмени 

поступак). 

Множење и 

дељење 

(писмени 

поступак). 

Својства 

рачунских 

операција 

 

 

индивиду 

ални  

 

 

 групни  

 

 

 рад у пару 

 

диференци 

рани 

 

 

индивиду 

ализовани 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални  

 

 

индивиду 

ални  

 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- хеуристичка 

Коришћење  

математичког  

језика – кроз 

математички 

диктат  

-примена 

принципа 

очигледности у 

свим темама кроз 

примену 

дидактичких 

помагала, модела 

и других 

наставних 

средстава 

значајних за 

остваривање 

ефикасне  

наставе 

математике 

* Графичко  

представљање  

(дијаграми,  

таблице )  

(Оријентација у 

простору  

и времену – 

Географска  

карта Србије) 

 

Музичка  

Култура 
(Извођење  

музике:  

Елементи  

музичког писма  

 

Српски 

 језик 
(Споразумевање: 

Записивање 

 реченице, 

 правописни 

 знаци, зарез, 

 две тачк,  

записивање 

 низа ) 

 

 

 

 

провере  

-Усмене 

провере  

-Постављање 

конкретних  

ситуација за 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

ученика на 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

начних, у 

групи или у 

пару 

 

 

Писмене 

провере  

-Усмене 

провере  

-Постављање 

конкретних  

ситуација за 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

наставни лист 

имао добро 

издифере 



 

 

рачунских 

операција;  

реши 

једначине и 

неједначине и 

провери 

тачност 

решења;  

реши 

проблемски 

задатак 

користећи 

бројевни израз, 

једначину или 

неједначину;  

процени 

вредност 

израза са 

једном 

рачунском 

операцијом;  

 

(изражена 

формулама). 

Изрази са 

више 

операција 

(бројевни 

изрази и 

изрази са 

променљивом). 

Једначине и 

неједначине у 

скупу N0. 

Разломци 

облика n m (m, 

n ≤ 10). 

Упоређивање 

разломака са 

једнаким 

бројиоцима. 

Једнакост 

разломака. 

Сабирање 

 

 групни  

 

 

 рад у пару 

 

диференци 

рани 

 

 

индивиду 

ализовани 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални  

 

 

индивиду 

ални  

 

 

 групни  

 

- очигледна 

настава  

-Решавање 

текстуалних  

задатака –из 

свакодневног 

живота –

проблемски 

задаци  

-Провера 

резултата у 

пару или 

самопроцена 

ученика  

-

Диференцирана  

Настава- 

примена 

ИОП-1,2, 

(према 

потреби 

ученика)  

 

вршњачка 

помоћ 

похвала и 

награда 
 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

ученика на 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

начних, у 

групи или у 

пару 

 

 

 

 

конкретних  

ситуација за 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

ученика на 

нциране 

задатке? 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 



 

 

 иодузимање 

разломака са 

једнаким 

имениоцима. 

Децимални 

запис броја са 

две децимале. 

Сабирање и 

одузимање 

децималних 

бројев 

 

 рад у пару 

 

диференци 

рани 

 

 

индивиду 

ализовани 

 

 

 

 

 

 

 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

начних, у 

групи или у 

пару 

 

 

 

 

 

 

 

2. Скуп 

природних 

бројева 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

одреди 

вишеструке 

декадне 

јединице 

најближе 

датом броју;  

Скуп 

природних 

бројева са 

нулом. 

Декадни 

систем 

записивања 

бројева. Месна 

вредност 

 

 

 

 

фронтални  

 

 

индивиду 

ални  

 

 

 групни  

примена принципа 

очигледности у свим 

темама кроз 

примену 

дидактичких 

помагала, модела и 

других наставних 

средстава значајних 

за остваривање 

ефикасне  

наставе 

математике 

Природа и 

друштво 

(Оријентација у 

простору и 

времену – 

Географска 

карта Србије) 

Музичка 

култура 

Писмене 

провере  

-Усмене 

провере  

-Постављање 

конкретних  

ситуација за 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 



 

 

прочита и 

запише 

разломке 

облика n m (m, 

n ≤ 10);  

упореди 

разломке 

облика n m са 

једнаким 

бројиоцима 

или 

имениоцима;  

сабере и 

одузме 

разломке са 

једнаким 

имениоцима; 

запише 

резултат 

мерења 

дужине 

децималним 

цифре. 

Својства скупа 

природних 

бројева. 

Сабирање и 

одузимање 

(писмени 

поступак). 

Множење и 

дељење 

(писмени 

поступак). 

Својства 

рачунских 

операција 

(изражена 

формулама). 

Изрази са 

више 

операција 

(бројевни 

изрази и 

 

 

 рад у пару 

 

диференци 

рани 

 

 

индивиду 

ализовани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални  

 

 

индивиду 

ални  

 

 

 групни  

 

 

* Графичко  

представљање  

(дијаграми,  

таблице )  

- очигледна 

настава  

-Решавање 

текстуалних  

задатака –из 

свакодневног 

живота –

проблемски 

задаци  

-Провера 

резултата у пару 

или самопроцена 

ученика  

-Диференцирана  

Настава- 

примена ИОП-

1,2, (према 

потреби 

ученика)  

 

вршњачка 

помоћ 

похвала и награда 

 

(Извођење 

музике: 

Елементи 

музичког писма 

Српски језик 

(Споразумевање: 

Записивање 

реченице, 

правописни 

знаци, зарез, две 

тачк, 

записивање низа 

) 

 

 

Природа и 

друштво 

(Оријентација у 

простору и 

времену – 

Географска 

карта Србије) 

ученика на 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

начних, у 

групи или у 

пару 

 

 

 

конкретних  

ситуација за 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

ученика на 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

начних, у 

групи или у 

пару 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

наставни лист 

имао добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

 

-Колико су 

садржаји наст. 



 

 

бројем са 

највишедве 

децимале;  

сабере и 

одузме 

децималне 

чита, користи 

и представља 

податке у 

табелама или 

графичким 

дијаграмима; 

изрази са 

променљивом). 

Једначине и 

неједначине у 

скупу N0. 

Разломци 

облика n m (m, 

n ≤ 10). 

Упоређивање 

разломака са 

једнаким 

бројиоцима. 

Једнакост 

разломака. 

Сабирање 

иодузимање 

разломака са 

једнаким 

имениоцима. 

Децимални 

запис броја са 

две децимале. 

 рад у пару 

 

диференци 

рани 

 

 

индивиду 

ализовани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

(Извођење 

музике: 

Елементи 

музичког писма 

Српски језик 

(Споразумевање: 

Записивање 

реченице, 

правописни 

знаци, зарез, две 

тачк, 

записивање 

 

 

 

 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 



 

 

Сабирање и 

одузимање 

децималних 

бројеa 

 

 

 

3.  

ГЕОМЕТРИЈА 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

именује 

елементе и 

опише особине 

квадра и 

коцке;  црта 

мреже и прави 

моделе квадра 

и коцке;  

препозна 

сликовну 

представу 

изгледа тела 

 

(Правоугаоник 

и квадрат) 

 

 

Квадар и коцка 

 

Израчунавање 

површине и 

запремине 

фронтални  

 

 

индивиду 

ални  

 

 

 групни  

 

 

 рад у пару 

 

диференци 

рани 

 

 

индивиду 

ализовани 

 

 

 

примена принципа 

очигледности у свим 

темама кроз 

примену 

дидактичких 

помагала, модела и 

других наставних 

средстава значајних 

за остваривање 

ефикасне  

наставе 

математике 

* Графичко  

представљање  

(дијаграми,  

таблице )  

- очигледна 

настава  

-Решавање 

текстуалних  

Природа и 

друштво 

(Оријентација у 

простору и 

времену – 

Географска 

карта Србије) 

Музичка 

култура 

(Извођење 

музике: 

Елементи 

музичког писма 

Српски језик 

(Споразумевање: 

Писмене 

провере  

-Усмене 

провере  

-Постављање 

конкретних  

ситуација за 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

ученика на 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

начних, у 

групи или у 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 



 

 

посматраног са 

различитих 

страна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задатака –из 

свакодневног 

живота –

проблемски 

задаци  

-Провера 

резултата у пару 

или самопроцена 

ученика  

-Диференцирана  

Настава- 

примена ИОП-

1,2, (према 

потреби 

ученика)  

 

вршњачка 

помоћ 

похвала и награда 

Записивање 

реченице, 

правописни 

знаци, зарез, две 

тачк, 

записивање низа 

) 

 

 

Природа и 

друштво 

(Оријентација у 

простору и 

времену – 

Географска 

карта Србије) 

Музичка 

култура 

(Извођење 

музике: 

Елементи 

музичког писма 

пару 

 

 

 

конкретних  

ситуација за 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

ученика на 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

начних, у 

групи или у 

пару 

 

 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

наставни лист 

имао добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 



 

 

 

 

Српски језик 

(Споразумевање: 

Записивање 

реченице, 

правописни 

знаци, зарез, две 

тачк, 

записивање 

 

4. МЕРЕЊЕ И 

МЕР 

 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

 

 прочита, 

упореди и 

претвори 

јединице за 

мерење 

површине и 

запремине;  

израчуна 

Мерење 

површине (m 2 

, dm 2 , cm 2 , 

mm 2 , km2 , 

ha, a). 

Површина 

квадрата и 

правоугаоника. 

Површина 

квадра и коцке. 

Мерење 

запремине (m3 

, dm3 , cm3 , 

фронтални  

 

 

индивиду 

ални  

 

 

 групни  

 

 

 рад у пару 

 

диференци 

рани 

 

 

индивиду 

ализовани 

 

примена принципа 

очигледности у свим 

темама кроз 

примену 

дидактичких 

помагала, модела и 

других наставних 

средстава значајних 

за остваривање 

ефикасне  

наставе 

математике 

* Графичко  

представљање  

(дијаграми,  

таблице )  

- очигледна 

Природа и 

друштво 

(Оријентација у 

простору и 

времену – 

Географска 

карта Србије) 

Музичка 

култура 

(Извођење 

музике: 

Елементи 

музичког писма 

Писмене 

провере  

-Усмене 

провере  

-Постављање 

конкретних  

ситуација за 

примену  

наученог  

-Постављање 

проблема  

-Домаћи 

задаци  

-Активност 

ученика на 

часу  

-Израда 

пројеката  

(поједи 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 



 

 

површину 

квадрата и 

правоугаоника; 

 израчуна 

површину и 

запремину 

квадра и 

коцке; реши 

проблемске 

задатке у 

контексту 

мерења. 

mm3 ). 

Запремина 

квадра и коцке 

настава  

-Решавање 

текстуалних  

задатака –из 

свакодневног 

живота –

проблемски 

задаци  

-Провера 

резултата у пару 

или самопроцена 

ученика  

-Диференцирана  

Настава- 

примена ИОП-

1,2, (према 

потреби 

ученика)  

 

вршњачка 

помоћ 

похвала и награда 

 

 

Српски језик 

(Споразумевање: 

Записивање 

реченице, 

правописни 

знаци, зарез, две 

тачк, 

записивање 

 

 

 

начних, у 

групи или у 

пару 

 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

наставни лист 

имао добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 



 

 

Међупредметне комепетнције 

 

 

 

Р.бр. Наставнатема Међупредметнекомпетенције Стандарди 

1. Обнављањеградива 

трећегразреда 

− Решавање проблема 

− Рад са подацима и информацијама  

− Комуникација 

 

 

2. Бројеви (1. део) − Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигиталнакомпетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.1.1; 1.1.2; 

1.1.4; 1.1.5;  

Средњи: 2.1.1; 2.1.2; 

2.1.3; 2.1.4; 2.1.5. 

Напредни: 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.4; 3.1.5.  

 

3. Мерење и мере (1. део) − Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигиталнакомпетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.2.1; 1.2.2; 

1.2.4 

Средњи: 2.2.1; 2.2.2.; 

2.2.3; 2.2.5. 

Напредни: 3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3. 

 

4. Бројеви (2. део) − Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

Основни: 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5. 

Средњи: 2.1.3; 2.1.4.; 



 

 

− Сарадња 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигиталнакомпетенција 

− Естетска компетенција 

2.1.5. 

Напредни: 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.4, 3.1.5. 

 

5. Геометријa − Компетенцијазаучење 

− Комуникација 

− Решавањепроблема 

− Сарадња 

− Радсаподацима и информацијама  

− Дигиталнакомпетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.2.2; 1.2.3; 

1.2.4. 

Средњи: 2.2.1; 2.2.2; 

2.2.3; 2.2.5; 2.2.6. 

 

6. Мерење и мере (2. део) − Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигиталнакомпетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.2.2; 1.2.3; 

1.2.4. 

Средњи: 2.2.3; 2.2.5; 

2.2.6. 

Напредни: 3.2.5; 3.4.2.  

 

7. Мерење и мере (2. део) − Компетенција за учење 

− Комуникација 

− Решавање проблема 

− Сарадња 

− Рад са подацима и информацијама  

− Дигиталнакомпетенција 

− Естетска компетенција 

Основни: 1.2.2; 1.2.3; 

1.2.4. 

Средњи: 2.2.3; 2.2.5; 

2.2.6. 

Напредни: 3.2.5; 3.4.2.  

 



 

 

8. Утврђивањеградивачетвртогразред

а 

− Решавање проблема 

− Рад са подацима и информацијама  

− Комуникација 

− Сарадња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовни стандарди за наставни предмет –МАТЕМАТИКА 

 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

Скуп природних бројева 

Упознавање скупа  

природних бројева; 

 

сабирање и одузимање у 

скупу природних; 

 

множење и дељење у 

скупу природних бројева;  

 

једнаине и неједначине; 

разломци 

1МА.1 . 1 . 1 . зна да прочита и 

запише дати број, уме да упореди 

бројеве по величини ида прикаже 

број на датој бројевној полуправој  

1МА. 1.1 .2 .рачуна вредност 

бројевног израза са највише две 

операције сабирања иодузимања у 

ок виру прве хиљаде  

1МА. 1.1.3. множи и дели без 

остатка (троцифрене бројеве 

једноцифреним) у оквирупрве 

хиљаде  

1МА. 1.1.4. уме да на основу 

текста правилно постави израз са 

једном рачунскомоперацијом  

1МА. 1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине у оквиру 

прве хиљаде 

1МА. 1.3.1. уме да прочита и 

формално запише разломак   — (л < 

10) и препозна његовграфички 

приказ  

IМА. 1.3.2. уме да израчуна 

половину, четвртину и десетину 

неке целине 

1МА.2.1.1 .    уме  да   примени   

својства   природних   бројева   

(паран,   неиаран.   

највећи,најмањи, претходни, 

следећи број) и разуме декадни 

бројни систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди 

десетицу. стотину и хиљаду 

најближу датом броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, 

рачуна вредност израза  

I МА.2.1.4. рачуна вредност 

израза с највише две операције  

1 МА.2.1.5. уме да решава 

једначине 

1МА.2.3.1.уме да препозна 

разломак —ф< 10, а </?,) када је 

графички приказан нафигури 

подељеној на I? делова  

1МА.2.3.2. уме да израчуна /;-

ти део н еке целине и обрнуто, 

упоређује разломкеоблика — (л 

<10) п 

 

1МА.3.1.1. уме да примени 

својства природних бројева у 

решавању проблемскихзадатака 

1 МА.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, поштујућиприоритет 

1 МА.3.1.4. уме да решава сложеније 

проблемске задатке дате у 

текстуалној форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди решења 

неједначине са једном операци 

1МА.3.3.1. уме да прочита, 

формално запише и графички 

прикаже разломак а/b 

b<10, а<b) 

1 МА.3.3.2. зна да израчуна део — (/? 

<10, а < 1т) неке целине и користи 

то у задацима 

јом 



 

 

Мерење и мере 

Мере за дужину; мере за 

површину; мере за 

запрмину; јединице мере 

за време; јединице мере за 

масу 

1МА. 1.4.1.уме да изрази 

одређену суму новца преко 

различитих апоена и рачуна 

сановцем у једноставним 

ситуацијама  

1МА. 1.4.2. зна коју јединицу мере 

да употреби за мерење задате 

запремине течности(1, d1, m1) 

IМА. 1.4.3. зна коју јединицу мере 

да употреби за мерење задате 

масе(g, kg,t)  

1МА. 1.4.4. уме да чита 

једноставније графиконе табеле и 

дијаграм 

1МА.2.3.1.уме да препозна 

разломак —ф< 10, а </?,) када је 

графички приказан нафигури 

подељеној на I? делова  

1МА.2.3.2. уме да израчуна /;-

ти део н еке целине и обрнуто, 

упоређује разломкеоблика — (л 

<10) п 

 

 

1МА.3.4.1. зна јединице за време 

(секунда, минут. сат, дан, месец, 

година, век) и уме да претвара из 

једне јединице у другу и пореди 

временске интервале у сложенијим 

ситуацијама 

1МА.3.4.2. претвара јединице за 

мерење запремине течности 

1МА.3.4.3. претвара јединице за 

мерење масе 

 

 

 

Површина 

 

Упознавање 

геометријских облика;  

 

 

 

 

Површина квадрата и 

правоугаоника;  

 

 

Површина квадра и коцке;  

 

Запремина 
квадра и коцке 

1МА.1.2.1. уме да именује 

геометријске објекте у равни 

(квадрат, круг, 

троугао.правоугаоник, тачка, 

дуж. права, полуправа и угао) и 

уочава међусобнеодносе   два   

геометријска   објекта   у   равни   

(паралелност.   

нормалност,припадност) 

IМА. 1.2.2. зна јединице за мерење 

дужине и њихове односе  

1МА. 1.2.3. користи поступак 

мерења дужине објекта, 

приказаног на слици, при чемује 

дата мерна јединица  

1МА. 1.2.4. користи поступак 

мерења површине објекта, 

приказаног на слици.чему је дата 

мерна јединица 

1МА.2.2.1. уочава међусобне 

односе геометријских објеката у 

равни 

1 МА.2.2.2. претвара јединице за 

мерење дужине 

1МА.2.2.3. зна јединице за 

мерење површине и њихове 

односе 

1МА.2.2.4. уме да израчуна 

обим троугла, квадрата и 

правоугаоника када су 

подацидати у истим мерним 

јединицама  

1МА.2.2.5. уме да израчуна 

површину квадрата и 

правоугаоника када су подаци 

датиу истим мерним јединицама  

1МА.2.2.6. препознаје мрежу 

коцке и квадра и уме да 

1МА.3.2.1. претвара јединице за 

мерење површине из већих у мање 

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим 

троугла, квадрата и правоугаоника 

1МА.3.2.3. уме да израчуна 

површину квадрата и правоугаоника 

1МА.3.2.4. уме да израчуна обим 

и површину сложених фигура у 

равни када суподаци дати у истим 

мерним јединицама  

1МА.3.2.5. уме да израчуна 

запремину коцке и квадра када су 

подаци дати у истиммерним 

јединицама 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

израчуна њихову површину 

 

када су подаци дати у истим 

мерним јединицама 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Службени гласник ; Година LXVIII-бр.11 

 

Београд 15.август 2019. 

 



 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Програм наставе и учења предмета Природа и друштво у четвртом разреду 

основне школе чини тема Мој крај и пет предметних области: 

Природа,човек,друштво; Оријентација у простору и времену; Прошлост; 

Кретање; Материјали. Све области се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Природа и друштво 

РАЗРЕД: Четврти 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Природне и друштвене 

одлике Србије 

Ученик ће моћи да: 

 

 

– одреди положај и границу Србије, положај 

главног града и већих насеља на географској 

карти Србије; 

–  – одреди положај и именује природне и 

друштвене објекте на географској карти 

Србије; – повеже различите природно-

географске карактеристике Србије са 

размештајем становништва, изгледом насеља 

и делатностима људи; 

–  – уважава националну и културну 

разноликост као основу за суживот свих 

грађана Републике Србије; 

–  – представи знамените личности, културна 

добра и природне лепоте по којима је Србија 

препознатљива у свету; у дискусији даје 

предност коришћењу локалних производа, 

17 9+2 28 

2. Човек- природно и друштвено 

биће 

Ученик ће моћи да: 

 

повеже промене у изгледу свог тела и понашања 

са одрастањем;  

– планира своје дневне активности и време 

проведено уз ИКТ уређаје;  

- затражи помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима у дигиталном 

окружењу; 

5 2+1 8 

3. Материјали Ученик ће моћи да: 8 4 12 



 

 

--идентификује и самостално раздваја смеше 

просејавањем, одливањем, цеђењем и 

испаравњем; 

 – испита електричну проводљивост материјала 

помоћу једноставногструјног кола; 

 – наведе примере штедљивог коришћења 

електричне енергије; 

 – наведе примере употребе магнета у 

свакодневном животу;  

– наведе примере превенције и заштите од 

пожара; 

 

4. Прошлост Србије Ученик ће моћи да: 

-прикаже хронолошки на ленти времена значајне 

историјске догађаје и личности; 

 – опише начин живота људи кроз време 

користећи различите изворе информација;  

– представи ток и резултате истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте времена, презентацијом и/ 

или цртежом и др);  

– пронађе и одабере потребне информације из 

различитих извора (писаних, сликовних,. 

дигиталних);  

– повеже резултате рада са уложеним трудом; – 

сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

 – учествује у друштвенокорисним акцијама уз 

подршку одраслих. 

15 7+2 24 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р.б

р. 

 

Тема/об

ласт 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупред

метно 

повезивањ

е 

(исход/сад

ржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуаци

ја 

квалитет

а 

испланир

аног 

Облик 

рада 

Методе 

1. Природ

не и 

друштв

ене 

одлике 

Србије 

 

Ученик ће 

моћи да: 

– одреди 

положај и 

границу 

Србије, 

положај 

главног 

града и 

већих 

насеља на 

географск

ој карти 

Србије; 

–   одреди 

положај и 

именује 

-Положај, 

територија, 

граница и 

симболи 

Србије (грб, 

застава и 

химна) и 

национална 

валута.  

-Природне -

карактеристи

ке Србије 

рељеф, воде, 

шуме. 

Типичне, 

ретке и 

угрожене 

врсте биљака 

 

 -фронтал.  

- 

индивид.  

- групни  

- рад у 

пару  

-рад у 

тиму 

 

диференц

иран 

рад 

 

Индивид

уални 

 

Учимо какао да 

учимоБележење – 

записивањеграфичко

, симболичко, 

електронскобележењ

еопажања;  

Активности у 

оквирумини-

пројекта – 

осмишљавањеи 

реализацијапрезента

цијевезане за ову 

тему.  

 

Интерактивне 

методе - одрада у 

парудотимскограда.  

Решавањепроблем-

Српски 

језик 

Књижевно

ст – прозни 

и поетски 

текстови) 

Математик

а 

 

Музичка  

култура 

(Различити 

жанрови 

везани за 

уобичајене 

ситуације 

 

Иницијални 

тест  
- Годишњи тест  

-Писмено 

испитивање  

- Усмено 

испитивање  

-Праћење 

активностиучен

ика на часу и 

мотивисање за 

рад путем 

похвала и 

оцена.  

-

Залагањеначасу  

 

Критерију

ми  

за 

процену: 

Да  ли је 

обезбеђен

а добра 

међупред

метна 

Компенте

нција? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан 

број 



 

 

природне 

и 

друштвен

е објекте 

на 

географск

ој карти 

Србије; – 

повеже 

различите 

природно

-

географск

е 

карактери

стике 

Србије са 

размештај

ем 

становни

штва, 

изгледом 

насеља и 

делатност

има људи; 

– уважава 

национал

ну и 

културну 

разнолико

ст као 

основу за 

суживот 

и животиња  

– значај и 

заштита. 

Национални 

паркови 

Србије. 

 Друштвене 

карактеристи

ке Србије 

(становништ

во, насеља и 

делатности). 

Грађани 

Србије 

(права и 

обавезе, 

демократски 

односи и 

интеркултура

лност). 

Привредне 

карактеристи

ке Србије 

(природни 

Индивид

уализ. 

 

ситуација 

-тематска настава  и 

изложба тематских 

у животу; 

 Музика и 

здравље.) 

 

Ликовна  

култура 

(Споразум

евање: 

Визуелне 

карактерис

тике 

биљака и 

животиња) 

 

 

Изрададомаћих

задатака и 

пројеката  

 

часова? 

 

 

Да ли је 

одговарају

ћи 

редослед 

планирани

х 

садржаја? 

 

 

 

Да ли је 

добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика 

рада. 

 

Колико је 

наставни 

лист имао 

добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 



 

 

свих 

грађана 

Републик

е Србије; 

 – представи 

знамените 

личности, 

културна 

добра и 

природне 

лепоте по 

којима је 

Србија 

препознатљи

ва у свету; 

ресурси и 

делатности у 

различитим 

крајевима). 

Одржива 

употреба 

природних 

ресурса 

(извори 

енергије, 

чиста вода, 

чист ваздух, 

плодно 

земљиште, 

руде, 

разноврсност 

биљног и 

животињског 

света). 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

и 

усаглашен

и са 

артикулац

ијом часа? 

2. Човек-

природ

но и 

друштв

ено 

Повеже 

промене у 

изгледу свог 

 

 Човек – 

природно, 

 

 

 

- фронтал.  

- 

Демонстративна, 

 рад на тексту, 

амбијентална, 

разговора,  

Српски 

језик 

(Језик – 

врсте речи, 

Иницијални 

тест  
- Годишњи тест  

-Писмено 

испитивање  

Критерију

ми  

за 

процену: 



 

 

биће 

 

тела и 

понашања са 

одрастањем; 

 – планира 

своје дневне 

активности и 

време 

проведено уз 

ИКТ уређаје; 

 - затражи 

помоћ 

уколико се 

суочи са 

непримерени

м садржајима 

у 

дигиталном  

окружењу; 

друштвено и 

свесно биће. 

Физичке 

промене у 

пубертету. 

Дигитална 

безбедност и 

последице 

прекомерног 

коришћења 

информацион

о 

комуникацио

них 

технологија; 

непримерени 

садржаји. 

 

индивид.  

- групни  

- рад у 

пару  

-рад у 

тиму 

 

диференц

иран 

рад 

 

Индивид

уални 

 

Индивид

уализ 

писани 

радови,учење 

откривањем 

Интерактивне 

методе - одрада у 

парудотимскограда.  

Решавањепроблем-

ситуација 

-тематска настава  и 

изложба тематских 

 радова 

Језичка 

култура – 

Описивање 

доживљен

ог) 

Пројектна 

настава: 

(ИКТ 

уређаји, 

дигитални 

садржаји) 

Ликовна 

култура 

(Споразум

евање: 

Визуелне -

уважавање 

искуства и 

знања које 

је ученик 

изградио 

ван школе, 

-

повезивањ

ем 

активности 

и садржаја 

учења са 

животним 

- Усмено 

испитивање  

-Праћење 

активностиучен

ика на часу и 

мотивисање за 

рад путем 

похвала и 

оцена.  

-

Залагањеначасу  

 

Изрададомаћих

задатака и 

пројеката  

 

Да  ли је 

обезбеђен

а добра 

међупред

метна 

Компенте

нција? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан 

број 

часова? 

 

 

Да ли је 

одговарају

ћи 

редослед 

планирани

х 

садржаја? 

 

 

 

Да ли је 

добар 

избор 

наставних  



 

 

искуствим

а ученика 

и 

подстицањ

ем 

примене 

наученог у 

свакодневн

ом животу 

- 

илустрова

ње појава и 

процеса из 

свакодневн

ог живота 

– 

навођење, 

показивањ

е, 

објашњава

ње 

примера из 

природног 

и 

друштвено

г 

дигитално

м 

окружењу; 

метода и 

облика 

рада. 

 

Колико је 

наставни 

лист имао 

добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

и 

усаглашен

и са 

артикулац

ијом часа? 



 

 

комуникац

ионих 

технологиј

а; 

непримере

ни 

садржаји. 

карактерис

тике знаци, 

симболи) 

Физичко и 

здравствен

о 

васпитање 

(Здравстве

но 

васпитање: 

Физичке 

промене на 

телу.) 

3. Матери

јали 

- 

Идентификуј

е и 

самостално 

раздваја 

смеше 

просејавањем

Смеше 

(течности,хра

на, 

земљиште, 

ваздух). 

Раздвајање 

састојака 

 

- фронтал.  

- 

индивид.  

- групни  

- рад у 

пару  

- рад у 

тиму 

 

Практико 

вање - у настави, 

свакодневном 

животу и 

спонтанојигри и 

раду; рециклажа.  

 

Интерактивне 

методе – групни рад.  

Амбијенталноучењ

 

Српски 

језик 

(Књижевн

ост: 

Информат

ивни 

текстови) 

Математик

Иницијални 

тест  
- Годишњи тест  

-Писмено 

испитивање  

- Усмено 

испитивање  

-Праћење 

активностиучен

ика на часу и 

Критерију

ми  

за 

процену: 

Да  ли је 

обезбеђен

а добра 

међупред

метна 



 

 

, одливањем, 

цеђењем и 

испаравњем; 

 – испита 

електричну 

проводљивос

т материјала 

помоћу 

једноставног 

струјног 

кола; 

 – наведе 

примере 

штедљивог 

коришћења 

електричне 

енергије; – 

наведе 

примере 

употребе 

магнета у 

свакодневно

смеше 

(просејавање, 

одливање, 

цеђење, 

испаравање). 

Наелектрисав

ање предмета 

од 

различитих 

материјала. 

Електрична 

проводљивос

т – 

проводници 

и изолатори. 

 

Рационална 

потрошња 

електричне 

енергије и 

правилно 

руковање 

диференц

иран 

рад 

 

Индивид

уални 

 

Индивид

уализ. 

е, 

уколикобудемогућно

сти за реализацију.  

 

 

 

Учимокроз 

експеримент.  

Истраживање – 

испитивањесвојстава 

и особина 

материјала, веза 

међу природним 

појавама и узрочно-

последичнихдноса  

 

 

а (јединице 

мере, 

разломци, 

децимални 

запис) 

 

Ликовна 

култура 

(Материјал

и: Својства 

материјала

. Својства 

материјала 

за ликовно 

обликовањ

е – 

растворљи

вост или 

постојанос

т, 

материјали 

који могу 

да се 

користе 

као алатке 

) 

мотивисање за 

рад путем 

похвала и 

оцена.  

-

Залагањеначасу  

 

Изрададомаћих

задатака и 

пројеката  

 

Компенте

нција? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан 

број 

часова? 

 

 

Да ли је 

одговарају

ћи 

редослед 

планирани

х 

садржаја? 

 

 

 

Да ли је 

добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика 

рада. 

 

Колико је 



 

 

м животу; 

 – наведе 

примере 

превенције и 

заштите од 

пожара; 

електричним 

апаратима у 

домаћинству. 

Магнетна 

својства 

материјала 

(природни 

магнети, 

могућност 

намагнетисав

ања тела и 

својства које 

тада 

испољавају). 

Запаљиви 

материјали 

(ознаке за 

запаљиве 

материјале). 

Ваздух – 

кисеоник као 

чинилац 

наставни 

лист имао 

добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

и 

усаглашен

и са 

артикулац

ијом часа? 



 

 

сагоревања. 

Опасност и 

заштита од 

пожар 

4. Прошл

ост 

Србије 

- Прикаже 

хронолошки 

на ленти 

времена 

значајне 

историјске 

догађаје и 

личности; 

 – опише 

начин живота 

људи кроз 

време 

користећи 

различите 

изворе 

информација;  

– представи 

ток и 

Живот у 

далекој 

прошлости 

(долазак 

Словена на 

Балканско 

полуострво, 

области које 

су Срби 

населили; 

начин 

живота). 

Српска 

држава за 

време 

владарске 

породице 

Немањића – 

-фронтал.  

- 

индивид.  

- групни  

- рад у 

пару  

-рад у 

тиму 

 

диференц

иран 

рад 

 

Индивид

уални 

 

Индивид

уализ. 

 

Демонстративна, 

 рад на тексту, 

амбијентална, 

разговора,  

писани 

радови,учење 

откривањем 

Интерактивне 

методе - одрада у 

парудотимскограда.  

Решавањепроблем-

ситуација 

-тематска настава  и 

изложба тематских 

 радова 

Српски 

језик 

(Књижевн

ост: 

Информат

ивни 

текстови) 

Математик

а (јединице 

мере, 

разломци, 

децимални 

запис) 

 

Ликовна 

култура 

(Материјал

и: Својства 

материјала

. Својства 

материјала 

Иницијални 

тест  
- Годишњи тест  

-Писмено 

испитивање  

- Усмено 

испитивање  

-Праћење 

активностиучен

ика на часу и 

мотивисање за 

рад путем 

похвала и 

оцена.  

-

Залагањеначасу  

 

Изрададомаћих

задатака и 

пројеката  

 

Критерију

ми  

за 

процену: 

Да  ли је 

обезбеђен

а добра 

међупред

метна 

Компенте

нција? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан 

број 

часова? 

 

 

Да ли је 

одговарају

ћи 

редослед 

планирани



 

 

резултате 

истраживања 

(писано, 

усмено, 

помоћу ленте 

времена, 

презентацијо

м и/ или 

цртежом и 

др); 

 – пронађе и 

одабере 

потребне 

информације 

из 

различитих 

извора 

(писаних, 

сликовних, 

дигиталних); 

 – повеже 

резултате 

успон и 

слабљење 

(владари – 

Стефан 

Немања, цар 

Душан, цар 

Урош; 

култура, 

начин 

живота). 

Живот под 

турском 

влашћу 

(начин 

живота, 

облици 

пружања 

отпора). 

Настанаки 

развој 

модерне 

српске 

за ликовно 

обликовањ

е – 

растворљи

вост или 

постојанос

т, 

материјали 

који могу 

да се 

користе 

као алатке 

) 

х 

садржаја? 

 

 

 

Да ли је 

добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика 

рада. 

 

Колико је 

наставни 

лист имао 

добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

и 

усаглашен

и са 



 

 

рада са 

уложеним 

трудом; 

 – сарађује са 

другима у 

групи на 

заједничким 

активностима

;  

– учествује у 

друштвеноко

рисним 

акцијама уз 

подршку 

одраслих. 

државе (Први 

и Други 

српски 

устанак –

узрок и ток; 

вође устанка; 

култура, 

начин 

живота). 

Србија у 

савремено 

доба (Први 

светски рат, 

настанак 

југословенск

е државе, 

Други 

светски рат, 

промена 

облика 

владавине, 

распад 

артикулац

ијом часа? 



 

 

југословенск

е државе и 

осамостаљењ

е Србије; 

култура, 

начин 

живота).;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Природне и друштвене одлике 

Србије 

1.Компетенција за целоживотно учење  

2.Комуникација  

3.Рад с подацима и информацијама 

4.Дигитална компетенција  

5.Решавање проблема  

6.Сарадња  

7.Одговорно учешће у демократском друштву 

8.Одговоран однос према здрављу  

9.Одговоран однос према околини  

10.Естетичка компетенција 

ПРИРОДА, ЧОВЕК, 

ДРУШТВО 

1ПД.1.1.4. 1ПД.1.1.5. 

1ПД. 1.1.61ПД.1.2.1. 

1 ПД.1.2.2. 1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2. 1ПД. 1.5.3 

 

 

2. Човек-природно и друштвено 

биће 

 

 комуникативна компетенција; 

 компетенција за учење; 

 дигитална компетенција; 

 компетенција за сарадњу; 

 за одговорно учешће у демократском друштву; 

1ПД.1.5.4.  

1ПД.1.5.5. 

1ПД.2.1.2.  

1ПД.2.1.4.  

1ПД.2.5.1. 

1ПД.3.1.2. 

1ПД.3.5.1. 



 

 

 естетичка компетенција; 

 рад са подацима и информацијама. 

 

3. Материјали  комуникативна компетенција; 

 компетенција за учење; 

 дигитална компетенција; 

 компетенција за сарадњу; 

 за одговорно учешће у демократском друштву; 

 естетичка компетенција; 

 рад са подацима и информацијама. 

 

1ПД.1.3.2. 

1ПД.1.3.3. 

1ПД.1.3.4. 

1ПД.1.3.5. 

1ПД.2.3.3.  

1ПД.2.3.4. 

1ПД.3.3.2. 

4. Прошлост Србије  комуникативна компетенција; 

 компетенција за учење; 

 дигитална компетенција; 

 компетенција за сарадњу; 

 за одговорно учешће у демократском друштву; 

 естетичка компетенција; 

 рад са подацима и информацијама. 

 

1ПД.1.6.4. 

1ПД.1.6.5. 

1ПД.1.6.6. 

1ПД.2.6.4. 

1ПД.2.6.5.  

1ПД.2.6.6. 

1ПД.2.6.7.  

1ПД.3.6.1.  

 

 

 

 



 

 

Образовни стандарди за наставни предмет :ПРИРОДУ И ДРУШТВО 

 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

1.Моја домовина, део 

света 

 

Основне одреднице 

државе;Положај Србије 

(физичко-географски, 

саобраћајно.географски); 

Рељеф, воде и клима 

Србије; Становништво 

Србије; Грађење 

демократских односа 

1ПД. 1.6.1. зна основне облике 

рељефа и површинских вода 

1ПД. 1.6.2. зна основне типове 

насеља и њихове карактеристике 

1ПД. 1. 6.3. зна географски 

положај и основне одреднице 

државе Србије: 

територија,границе, главни град, 

симболи, становништво  

 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује 

облике рељефа и површинских 

вода у свом месту и уоколини 

1ПД.2.6.2. зна основне одлике 

рељефа и вода у држави Србији  

1 ПД.2.6.3. разуме повезаност 

природно-географских фактора - 

рељефа, вода, климе и 

делатности људи  

1ПД.2.4.4. уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије: 

највећаи најважнија насеља, 

облике рељефа и површинских 

вода  

1 ПД.3.4.1. уме да чита географску 

карту примењујући знања о 

странама света и значењу 

картографских знакова 

 

2.Сусрет са природом 

Биљни и животињски свет 

у Србији; 

Човек део природе 

 

 

  1ПД. 1.1.2. зна ко и шта чини 

живу и неживу природу 

  1ПД. 1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића 

  1ПД. 1.1.4. уме да класификује 

жива бића према једном од 

IПД.2.1 . 1 . разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима 

1 ПД.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и 

људи 

I ПД.2.1.3. примењује 

вишеструке критеријуме 

 

 

IПД.3.1 . 1 . разуме повезаност живе и 

неживе природе на мање очигледним 

примерима  

1 ПД.3.1.2. разуме функционалну 

повезаност различитих делова тела 

живих бића 



 

 

следећих критеријума: изгледу, 

начину исхране, кретања и 

размножавања 

  1ПД. 1.1.5. препознаје и именује 

делове тела живих бића 

  1ПД. 1.1.6. разликује станишта 

према условима живота и живим 

бићима у њима 

1ПД. 1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека по 

очување природе 

 

класификације живих бића 

1 ПД.2.1.4. зна улогу основних 

делова живих бића 

I ПД.2.1.5. разуме повезаност 

услова живота и живих бића у 

станишту 

1 ПД.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у 

животној заједници 

I ПД.2.2.3. зна основне мере 

заштите живе и неживе природе 

као природних ресурса  

1 ПД.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима се 

она штити 

 

3.Истражујемо природне 

појаве 

Истраживање и уочавање 

узрочно.последчних веза; 

Испитивање својства 

материјала; 

Промене материјала; 

1ПД. 1.3.1. зна основна својства 

воде, ваздуха и земљишта 

1ПД. 1.3.2. зна да су вода у 

природи, ваздух и земљиште 

састављени од више материјала 

1ПД. 1.3.3. зна да различите 

животне намирнице садрже 

различите састојке  

1ПД. 1.3.4. зна основна својства 

материјала: тврдоћа, еластичност, 

густина,растворљивост, 

провидност, намагнетисаност  

1ПД. 1.3.5. зна да својства 

материјала одређују њихову 

1 ПД.2.3.1. зна сложенија 

својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање и кретање  

I ПД.2.3.2. зна да су различита 

својства воде, ваздуха и 

земљишта последица њиховог 

различитог састава 

1 ПД.2.3.3.  разликује материјале 

који су добри проводници 

топлоте и електрицитетаод оних 

који то нису  

1 ПД.2.3.4. зна да топлотна и 

електрична проводљивост 

материјала одређују 

1 ПД.3.3.1. разуме како загревање и 

хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи  

1 ПД.3.3.2. примењује знање о 

променама материјала за објашњење 

појава у свом окружењу 

 

1 ПД.3.5.1. разуме заједничке 

карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима  

I ПД.3.5.2. разуме да се права и 

обавезе чланова друштвених група 

међусобнодопуњују 



 

 

употребу и препознајепримере у 

свом окружењу  

1ПД. 1.3.6. зна промене материјала 

које настају због промене 

температуре. Уследмеханичког 

утицаја и деловања воде и ваздуха 

 

њиховуупотребу и препознаје 

примере у свом окружењу  

1ПД.2.3.5.разликује повратне и 

неповратне промене материјала  

I ПД.2.3.6. разликује промене 

материјала при којима настају 

други материјалм одоних 

промена материјала при којима 

не настају други материјалм 

4.Рад, енергија 

производња и потрошња 

Природна богатства и 

природне сировине; 

Делатности људи;  

Од сировине до 

производа; 

Извори енергије 

 

1ПД. 1.1.1 прави разлику између 

природе и производа људског 

рада 

1ПД. 1.2.1. препознаје и именује 

природне ресурсе 

1ПД. 1.2.2. зна употребну вредност 

природних ресурса 

IПД. 1.5.1. зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови 

IПД. 1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу 

1ПД. 1.5.3. зна које људске 

делатности постоје и њихову улогу 

1ПД. 1.5.4. зна који су главни 

извори опасности по здравље и 

живот људи и основнемере заштите  

1ПД. 1.5.5. зна поступке за очување 

 

 

IПД.2.2.1. разликује обновљиве 

и необновљиве природне ресурсе 

1 ПД.2.2.2. разуме еколошку 

оправданост употребе 

обновљивих ресурса 

ирационалног коришћења 

необновљивих ресурса 

1 ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група 

ињихових чланова  

I ПД.2.5.2. зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама  

IПД.2.5.3.разуме повезаност и 

међузависност различитих 

људских делатности 

 

 



 

 

и унапређивање људског здравља 

5.Осврт уназад-прошло 

СРБИЈЕ 

Трагови прошлости; 

Временска лента; 

Најзначајније личности и 

догађаји из прошлости 

Србије 

1ПД. 1..6.4. зна најважније 

догађаје, појаве и личности из 

прошлости . 

1ПД. 1. 6.5. зна основне 

информације о начину живота 

људи у прошлости  

1ПД. 1. 6.6. зна шта су историјски 

извори и именује их 

 

1ПД.2.6.4. зна редослед којим су 

се јављали важни историјски 

догађаји, појаве иличности 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и 

разлике између начина живота 

некад и сад  

1 ПД.2.6.6. препознаје основна 

културна и друштвена обележја 

различитих историјских периода  

1 ПД.2.6.7. препознаје на основу 

карактеристичних историјских 

извора о комисторијском 

периоду или личности је реч 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 

упише тражене информације на 

ленти времена 

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило. а 

шта је уследило након важних 

историјских догађаја и појава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Службени гласник ; Година LXVIII-бр.11 

 

Београд 15.август 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

. 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком 

наслеђу свог и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. КОМПОЗИЦИЈА –поштује инструкције за припремање, одржавање 

и одлагање материјала и прибора; 

–изражава замисли, интересовања, сећања, 

емоције и машту традиционалним ликовним 

техникама; 

–Користи амбалажу и предмете за једнократну 

употребу у стваралачком раду; 

- примени, у   стваралачком   раду,   основна 

знања о композицији 

22 26 48 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ -користи одабрана уметничка дела и визуелне 

информације као подстицај за стваралачки рад; 

–користи одабрана уметничка дела и визуелне 

информације као подстицај за стваралачки рад; 

–тумачи једноставне знаке, симболе и садржаје 

уметничких дела; 

2 2 4 

3. НАСЛЕЂЕ –разговара о значају одабраног уметника, 

уметничког дела, споменика и музеја; 

–учествује у планирању и реализацији ликовног 

пројекта или радионице; 

4 2 6 



 

 

4. СЦЕНА -разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где 

та знања може применити. 

–учествује у планирању и реализацији ликовног 

пројекта или радионице; 

6 8 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

– поштује 

инструкције за 

припремање, 

одржавање 

и одлагање 

материјала и 

прибора; 

– изражава 

замисли, 

интересовања, 

сећања, 

емоције и 

машту 

традиционалним 

 

 

-Елементи 

композиције – 

облик, боја, 

линија, 

текстура, 

светлина 

(валер). 

 

-Положај 

елемената у 

композицији – 

хоризонтални, 

вертикални, 

дијагонални. 

 

-Материјали  

и технике – 

 

Фронтални 

Индив 

идуални 

Групни 

У пару 

 

 

демон. 

амбијен 

тална 

 експеримент. 

интерактивна 

 и 

кооперативна 

Учење 

 по моделу  

практичног 

рада 

графичка 

 

 

 

-Српски језик 

(Књижевност: 

Садржај 

прозних и 

поетских 

текстова) 

(Језичка 

култура: 

Причање о 

догађајима и 

доживљајима, 

стварним и 

измишљеним 

 

- Математика 

Јединице мере 

за дужину, 

површина и 

запремиа г.тела 

-Пројектна  

настава 

 

 

-Природа и 

*Настава  се 

остварује на 

часовима 

редовне  и 

пројектне 

наставе и 

слободних 

активности 

кроз обраду, 

утврђивање, 

вежбање и 

проверу 

наставних 

садржаја, 

поштујући и 

примењујући 

педагошке 

принципе, 

методе, 

средства и 

облике рада. 

 

Начими 

провере су: 

 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ликовним 

техникама; 

– користи 

амбалажу и 

предмете за 

једнократну 

употребу у 

стваралачком 

раду; 

– примени, у 

стваралачком 

раду, 

основна знања о 

композицији; 

– користи 

одабрана 

уметничка дела 

и 

визуелне 

информације 

као подстицај за 

стваралачки 

графитна 

оловка, туш и 

четка, туш и 

перо, акварел, 

гваш, темпере, 

фротаж, колаж, 

деколаж, 

асамблаж, 

меки 

материјали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друштво 

Друштво 

Материјали: 

Својства 

материјала. 

Својства 

материјала за 

ликовно 

обликовање – 

тврдоћа, 

еластичност, 

растворљивост 

или 

постојаност, 

материјали који 

могу да се 

користе као 

алатке ) 

Промене 

материјала 

Природне и 

друштвене 

одлике Србије 

Друштвене 

карактеристике 

Србије, 

национални 

паркови 

 

-Посматрање 

-Испитивање 

-

Истраживање 

-Ученички 

радови 

-Заједничко 

оцењивање 

ученика 

од стране 

наставника 

и ученика 

-формативно 

оцењивање 

и 

-бележење 

напредовања 

 

облика рада. 

 

-Колико је 

изабрана 

ликовне 

технике 

утицала на 

креативни 

израз уч. 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Музичка 

култура 

(Музичко 

стваралаштво: 

Стварање звучне 

приче од 

познатих 

музичких 

садржаја, 

звучних 

ономатопеја и 

илустрација 

на краћи 

литерарни текст 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

изабрана 

ликовне 

технике 

утицала на 

креативни 

израз уч. 



 

 

  

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕЂЕ 

 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

– тумачи 

једноставне 

знаке, симболе и 

садржаје 

уметничких 

дела 

 

 

 

-Хералдика – 

застава, грб, 

печат.  

 

-Пиктограми. 

 

-

Споразумевање 

сликом. 

 

 

 

 

Индивидуални 

Групни 

У пару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демон. 

Амбијен 

тална 

 експеримент. 

Интерактивна 

 и 

кооперативна 

Учење 

 по моделу  

Практичног 

рада 

графичка 

-Српски језик 

 

- Математика 

 

-Пројектна  

настава 

 

 

-Природа и 

друштво 

 

-Музичка 

култура 

 

 

 

Посматрање 

-Испитивање 

-

Истраживање 

-Ученички 

радови 

-Заједничко 

оцењивање 

ученика 

од стране 

наставника 

и ученика 

-формативно 

оцењивање 

и 

-бележење 

 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 



 

 

 

разговара о 

значају 

одабраног 

уметника, 

уметничког 

дела, 

споменика и 

музеја; 

– учествује у 

планирању и 

реализацији 

ликовног 

пројекта 

или радионице; 

разматра, у 

групи, шта и 

како је 

учио/учила и 

где 

та знања може 

применити. 

Споменици 

природе и 

споменици 

културе у 

Србији. 

Археолошки 

локалитети, 

замкови и 

утврђења, 

манастири, 

музеји. 

Познати 

уметници и 

најзначајнија 

дела 

 

Индивидуални 

Групни 

У пару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демон. 

Амбијен 

тална 

 експеримент. 

Интерактивна 

 и 

кооперативна 

Учење 

 по моделу  

Практичног 

рада 

Српски језик 

Обрада текстова  

историјске 

садржине  

народне поезије 

и умотворине 

 

- Математика 

Јединице за 

време 

 

-Пројектна  

Настава 

одабране теме, 

везане за 

наслеђе 

 

 

-Природа и 

друштво 

Природне и 

друштвене 

одлике Србије 

Друштвене 

карактеристике 

Србије, 

национални 

паркови 

 

Посматрање 

-Испитивање 

-

Истраживање 

-Ученички 

радови 

-Заједничко 

оцењивање 

ученика 

од стране 

наставника 

и ученика 

-формативно 

оцењивање 

и 

-бележење 

напредовања 

планираних 

садржаја? 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

изабрана 

ликовне 

технике 

утицала на 

креативни 

израз уч. 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени  

са  

артикулацијом 

часа 



 

 

  графичка 

 

 

-Музичка 

култура 

 Обрада 

народних 

обичајних 

песама и игара 

4. СЦЕНА По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

– учествује у 

планирању 

и реализацији 

ликовног 

пројекта или 

радионице; 

– разматра, у 

групи, шта 

и како је 

учио/учила и 

где та знања 

може 

применити. 

Сценографија 

за 

позориште, 

филм и 

телевизију. 

Елементи 

сценографије. 

 

Фронтални 

Индивидуални 

Групни 

У пару 

 

демон. 

Амбијен 

тална 

 експеримент. 

Интерактивна 

 и 

кооперативна 

Учење 

 по моделу  

Практичног 

рада 

графичка 

 

Српски језик 

Обрада 

басни и 

драмских 

текстова  

 

 

Природа и 

Друштво 

Материјали: 

Својства 

материјала. 

Својства 

материјала за 

ликовно 

обликовање – 

тврдоћа, 

еластичност, 

растворљивост 

или 

постојаност, 

материјали који 

 

 

Посматрање 

-Испитивање 

-

Истраживање 

-Ученички 

радови 

-Заједничко 

оцењивање 

ученика 

од стране 

наставника 

и ученика 

-формативно 

оцењивање 

и 

-бележење 

напредовања 

Критеријуми  

за процену: 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 

компентенција? 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова¬? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

Колико је 

изабрана 



 

 

могу да се 

користе као 

алатке ) 

Промене 

материјала 

ликовне 

технике 

утицала на 

креативни 

израз уч. 

 

-Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени  

са  

артикулацијом 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. КОМПОЗИЦИЈА  Сарадња 

 Компетенција за учење  

 Комуникација,  

 Естетичка 

 Решавање проблема  

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ  Сарадња 

 Компетенција за учење  

 Комуникација,  

 Естетичка копетенција 

 



 

 

 Решавање проблема  

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

3. НАСЛЕЂЕ  Сарадња 

 Компетенција за учење  

 Комуникација, естетичка 

 Решавање проблема  

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 

4. СЦЕНА  Сарадња 

 Компетенција за учење  

 



 

 

 Комуникација,  

 Естетичка 

 Решавање проблема  

 Рад са подацима и информацијама 

 Дигитална 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Службени гласник ; Година LXVIII-бр.11 

 

Београд 15.август 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ 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. 

 



 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

РАЗРЕД:                      четврти 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивањ

е 

Свега 

1. СЛУШАЊЕМУЗИКЕ – опише своја осећања у вези са слушањем 

музике;  

– препознаје народну и уметничку музику;  

– опише улогу музике у медијима; 

– разликује инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима;  

– повеже карактер дела са избором 

инструмента и елементима музичкe 

изражајнoсти;  

– уочи контраст и понављање у музичком 

делу; 

– поштује договорена правила понашања при 

слушању и извођењу музике; 

– коментарише своје и туђе извођење музике;  

– самостално или уз помоћ одраслих користи 

предности дигитализације 

8 2 10 

2. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 -пева и свира послуху и са нотногтекста песме 

различитогсадржаја ирасположења; 

– примени изражајнемузичке елементе; 

– осмисли и изведеједноставнуритмичку и 

мелодијску пратњу; 

-осмисли музичкиодговор на музичкопитање; 

– осмислиједноставнумелодију на краћи 

задати текст; 

– изабереодговарајућимузички садржај (од 

понуђених) премалитерарномсадржају; 

16 6 22 



 

 

– поштује договоренаправила понашања 

при слушању иизвођењу музике 

3. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

(реализује се на сваком 

часу) 

Коментарише своје и туђеизвођење 

музике; 

- самосталноили уз 

помоћодраслихкористипредности 

дгитализације: 

– учествује ушколскимприредбама и 

манифестацијама. 

1 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере 

оствареност

иисхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 

Облик 

рада 

Методе 

1. Слушање музике -опише своја осећања 

са слушањем музике, 

-препознаје народну и 

уметничку музику; 

-опише улогу музике у 

медијима; 

-разликује 

инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима; 

-повеже карактер дела 

са избором 

инструмената и 

елементима 

изражајности; 

-уочи контраст и 

Композиције 

различитог 

карактера 

( Химне, народне 

песмеи 

традиционалне дечје 

игре) 

Елементи музичке 

изражајности(инстр

умент,глас,мелодијс

ка 

линија,темпо,ритам,

динамика). 

( Песме домаћих и 

страних аутора) 

Вокална и 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у пару 

 

Разговор,

графичка

илустрат

ивна, 

демонстр

ативна, 

певање 

учење по 

моделу 

интеракт

ивна 

кооперат

ивна 

игролика 

Музичка култура 

(Извођење 

музике: 

Дечји и 

алтернативни 

инструменти 

иначини 

свирања на 

њима. 

Српски језик 

(Језичка 

култура: 

Причање о 

догађајима и 

доживљајима, 

стварним и 

измишљеним. 

Препричавање 

поплану. ) 

Природа и 

друштво 

(Материјали: 

Својства 

материјала.  

- Усмено 

испитивање 

 

-Писмено  

испитивање 

меодијска и 

ритмичка 

допуњалка 

 

-Праћење 

активностиу

ченика на 

часу и 

мотивисање 

за рад путем 

похвала и 

оцена.  

 

-

Залагањенач

асу 

 

Стваралашт

во ученика 

Критеријуми  

за процену: 

 

Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенци

ја? 

 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

 

Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 



 

 

понављање у 

музичком делу; 

-пева и свира по слуху 

са нотног текста  

песме различитог 

садржаја и карактера; 

-примени изражајне 

музичке елементе; 

-осмисли и изведе 

једноставну музичку 

пратњу; 

-осмисли музички 

одговор на м. питање; 

-осмисли мелодију на 

краћи текст; 

-изабере одговарајући 

музички садржај од 

понуђених садржаја. 

инструментална 

музика(композиције 

домаћих и страних 

композитора 

(Примењена музика) 

 

Дела фолклорне 

традиције српског и 

других народа. 

Музичка прича. 

Музика у служби 

других медија. 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

 

 

својства 

материјала за  

обликовање 

дечјег музичког 

инструмента 

– тврдоћа, 

еластичност, 

растворљивост 

или постојаност 

на домаћим 

задацима 

 

Изрададома

ћихзадатака 

и пројеката  

 

 

 

Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

Колико је 

наставни 

лист имао 

добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

и 

усаглашени 

са 

артикулацијо

м часа? 

2. Извођење 

музике 

Поштује договорена 

правила понашања 

при слушању и 

Музичке игре. 

Певање песама 

различитог 

карактера по слуху. 

Певање и свирање 

 

 

фронталн

Разговор,

графичка

илустрат

Музичка култура 

(Извођење 

музике: 

Дечји и 

алтернативни 

- Усмено 

испитивање 

 

-Писмено  

испитивање 

Критеријуми  

за процену: 

Да  ли је 

обезбеђена 

добра 



 

 

извођењу музике; 

-Коментарише своје и 

туђе извођење музике; 

-Самостално или уз 

помоћ одраслих 

користи средства 

дигитализације; 

-Учествујее у 

школским приредбама 

и манифестацијама. 

песама из нотнбог 

текста. 

Народни 

инструменти нашег 

и других народа. 

Музичке 

драматизације. 

Свирање 

инструменталних 

музичких 

аранжмана на 

дечјим 

инструментима. 

Динамика(крешендо 

и декрешендо). 

Темпо. 

Боја(различити 

гласови и 

инструменти). 

Трајање(цела нота и 

пауза,нота и 

четвртина са 

тачком). 

Савладавање тонске 

висине и 

солмизација у обиму 

c1-c2. 

Тактирање у 3/4 и 

4/4 такту. 

dur лествица. 

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у пару 

ивна, 

демонстр

ативна, 

певање 

учење по 

моделу 

интеракт

ивна 

кооперат

ивна 

игролика 

инструменти 

иначини 

свирања на 

њима. 

Српски језик 

(Језичка 

култура: 

Причање о 

догађајима и 

доживљајима, 

стварним и 

измишљеним. 

Препричавање 

поплану. ) 

Природа и 

друштво 

(Материјали: 

Својства 

материјала. 

Својства 

материјала за  

обликовање 

дечјег музичког 

инструмента 

– тврдоћа, 

еластичност, 

растворљивост 

или постојаност 

меодијска и 

ритмичка 

допуњалка 

 

-Праћење 

активностиу

ченика на 

часу и 

мотивисање 

за рад путем 

похвала и 

оцена.  

 

-

Залагањенач

асу 

 

Стваралашт

во ученика 

на домаћим 

задацима 

 

Изрададома

ћихзадатака 

и пројеката  

 

међупредмет

на 

Компентенци

ја? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

 

Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

 

Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

Колико је 

наставни 

лист имао 



 

 

Репетиција,прима,се

кунда и волта. 

 

добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

и 

усаглашени 

са 

артикулацијо

м часа? 

3. Музичко 

стваралаштво 

 

Коментарише своје и 

туђеизвођење 

музике; 

 

- самосталноили уз 

помоћодраслихкорист

ипредности 

дгитализације: 

 

– учествује 

ушколскимприредбам

а и 

манифестацијама 

Једноставна 

мелодијска и 

ритмичка пратња. 

Музичка питања и 

одговори и музичка 

допуњалка. 

Звучна прича на 

основу познатих 

музичких садржаја. 

Креирање покрета 

уз музику коју деца 

изводе. 

Креирање мелодије  

Фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у пару 

 

Разговор,

графичка

илустрат

ивна, 

демонстр

ативна, 

певање 

учење по 

моделу 

Музичка култура 

(Извођење 

музике: 

Дечји и 

алтернативни 

инструменти 

иначини 

свирања на 

њима. 

Српски језик 

(Језичка 

култура: 

Причање о 

догађајима и 

доживљајима, 

- Усмено 

испитивање 

 

-Писмено  

испитивање 

меодијска и 

ритмичка 

допуњалка 

 

-Праћење 

активностиу

ченика на 

часу и 

мотивисање 

за рад путем 

Критеријуми  

за процену: 

Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

Компентенци

ја? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 



 

 

 на  интеракт

ивна 

кооперат

ивна 

игролика 

стварним и 

измишљеним. 

Препричавање 

поплану. ) 

Природа и 

друштво 

(Материјали: 

Својства 

материјала. 

Својства 

материјала за  

обликовање 

дечјег музичког 

инструмента 

– тврдоћа, 

еластичност, 

растворљивост 

или постојаност 

похвала и 

оцена.  

 

-

Залагањенач

асу 

 

Стваралашт

во ученика 

на домаћим 

задацима 

 

Изрададома

ћихзадатака 

и пројеката  

 

часова? 

 

 

Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

 

Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

Колико је 

наставни 

лист имао 

добро 

издифере 

нциране 

задатке? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 



 

 

одмедрени 

и 

усаглашени 

са 

артикулацијо

м часа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Међупредметнекомепетнције 

 

 

 

 

Р.бр. Наставнатема Међупредметнекомпетенције Стандарди 

1. Слушање музике  

1.Компетенција зацеложивотно учење 

2.Комуникација 

3.Рад с подацима иинформацијама 

4.Дигиталнакомпетенција 

5.Решавањепроблема 

6.Сарадња 

8.Одговоран односпрема здрављу 

11.Предузимљивост иоријентација капредузетништву 

 

 М.К.1.1.1. 

препозна основне 

елементе музичке 

писмености. 

 М.К.1.3.1.пева 

једноставне 

дечије, народне 

или популарне 

композиције; 

 М.К.1.3.2. изводи 

једноставне 

дечије, народне 

или популарне 

композиције на 

бар једном 

инструменту; 

 М.К.3.3.1. изведе 

разноврсни 

музички 

репертоар 

певањем и 

свирањем као 



 

 

солиста и у 

школским 

ансамблима. 

 М.К.1.4.3.изводи 

пратеће ритмичке 

и мелодијско-

ритмичке деонице 

на направљеним 

музичким 

инструментима. 

 

2. Извођење музике 1.Компетенција зацеложивотноучење 

2.Комуникација 

3.Рад с подацимаи информацијама 

4.Дигиталнакомпетенција 

5.Решавањепроблема 

6.Сарадња 

8.Одговораноднос премаздрављу 

11.Предузимљивости оријентација капредузетништву 

 

 М.К.1.1.2.опише 

основне 

карактеристике 

 музичкихи

нструменат

а и састава;  

 народног 

стваралаштв

а 

 М.К.2.1.1. 

анализира 

повезаност 

музички 

елемената и 

карактеристика 

музичких 

инструмената са 

музичком 

изражајношћу 

(например, брз 



 

 

темпо са 

живахним 

карактером) 

 М.К.1.2.1.на 

основу слушања 

музичких пример 

да именује 

музичке изражајне 

елементе; 

 М.К.1.2.2. на 

основу слушања 

музичких примера 

да именује 

извођачки састав; 

 М.К. 1.2.4. на 

основу слушања 

музичких примера 

да именује српски 

музички фолклор; 

 

3. Музичко стваралаштво  

 Компетенцијазаучење,  

 Естетичкакомпетенције,  

 комуникација,  

 предузимљивост и оријентацијакапредузетништву,  

 решавањепроблема,  

 сарадња,  

 М.К.1.4.2. 

осмисли мање 

музичке целине на 

основу понуђених 

модела; 

 М.К.1.4.3. 

осмишљава 

пратеће 

аранжмане за 

Орфов 

инструментаријум 



 

 

 дигиталнакомпетенција.  и друге задате 

музичке 

инструменте; 

 М.К. 1.4.4. 

учествује у одабир 

умузике за дати 

жанровски и 

историјски 

контекст. 

 МК. 3.4.1. 

осмишљавапратећ

еаранжманезаОрф

овинструментариј

ум и 

другезадатемузичк

еинструменте 

 МК. 3.4.2. 

импровизује 

и/иликомпонујема

њемузичкецелине 

(ритмичке и 

мелодијске) у 

оквируразличитих

жанрова и стилова 

 МК. 3 4.3. 

осмислимузикуза

школскупредставу

, 

приредбуилиперф

орманс. 



 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКОИ ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

 
Службени гласник ; Година LXVIII-бр.11 

 

 

Београд 15.август 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знање из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено 

васпитање 

РАЗРЕД: четврти 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 3 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 108 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивањ

е 

Свега 

 
1. ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 

 

примени општеприпремне вежбе  

(вежбе обликовања);  

- прати промене у  сопственој тежини и висини; 

- самостално коригује неправилно  држање; 

- правилно држи тело; 

- сагледа резултате физичких способности; 

одржава равнотежу уразличитим кретањима; 

− правилно држи тело; 

− самостално коригујенеправилно држање; 
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2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И  

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Атлетика 

2. Спортска гимнастика 

3. Основе тимских, 

спортских и елементарних 

игара 

4. Плес и ритмика 

5. Полигони 

-изведе кретањавежбе исаставе уз  

музичкупратњу; 

− изведе дечји инародни плес; 

− користитерминологијувежбања; 

− поштује правилапонашања навежбалиштима; 

− поштује меребезбедности токомвежбања; 

− одговорно се односпрема објектима, 

справама реквизитима; 

− поштује и примениправила игре; 

− навија и бодриучеснике у игри на 

начин којим никогне вређа; 

− прихвати победу ипораз као саставнидео игре 

и 

такмичења; 

− сагледа резултатефизичкихспoсобности 

44 

 

51 

 

95 

 

 



 

 

3. ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

1. Култура вежбања и 

играња 

2. Здравствена култура 

користи терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на  вежбалиштима; 

- поштује мере безбедности током вежбања; 

- одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

- поштује и примени правила игре; 

- навија и бодри учеснике у игри на начин који 

никога не вређа; 

- прихвати победу и пораз као саставни део игре 

и такмичења; 

- уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 

- препозна здравствено стање када не треба да 

вежба;  

- примењује хигијенске мере пре, у току и након 

вежбања и у другим ситуацијама; 

- уредно одржава простор у коме живи и 

борави; 

- увиди значај правилне исхране за вежбање;  

- повеже различита вежбања са њиховим 

утицајем на здравље;    

- препозна лепоту покрета и кретања; 

- користи научена вежбања у рекреацији 

породице; 

-правилно реагује у случају повреде у школи;  

- вреднује сопствена и туђа постигнућа у 

вежбању; 

- учествује у предлагању садржаја и начина  

рада 
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Р.бр 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно

повезивање(исх

од/садржаји) 

Начин 

проверенос

стиисхода 

Евалуацијак

валитетаисп

ланираног Обликра

да 

Методе 

1. ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОС

ТИ 

 

1Тестова за 

праћење  

физичког 

развоја и 

моторичких 

способности 

примени 

општеприпремне вежбе  

(вежбе обликовања);  

- прати промене у  

сопственој тежини и 

висини; 

- самостално коригује 

неправилно  држање; 

- правилно држи тело; 

- сагледа резултате 

физичких способности; 

 

Вежбе за развој 

снаге са 

реквизитима и без 

њих. 

Вежбе за развој 

покретљивости са 

реквизитима и без 

њих. 

Вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој 

брзине и 

експлозивне снаге. 

Вежбе за развој 

координације. 

Национална 

батерија тестова за 

праћење физичког 

развоја и 

моторичких 

способности. 

Моторичке вештине 

и игре у развоју 

 

 

фронта- 

лни, 

индивиду

ални, 

 рад у 

пару, 

групни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронта- 

лни, 

индивиду

ални, 

 рад у 

пару, 

Разго-

вора, 

демонстр

ације, 

методе 

обуча-

вања, 

методе 

увежбава

ња 

интер- 

активна 

учења по 

моделу 

 

 

 

 

 

 

 

Разго-

вора, 

демонстр

Музичка култура 

(Извођењемузик

е: Правилaн 

начин 

певања – држање 

тела и 

дисање. 

Правилна 

дикција. 

Певање песама 

по слуху 

различитог 

садржаја и 

карактера. ) 

Српски језик 

(Књижевност: 

Информативни 

текстови о 

физичкој и 

здравственој 

култури) 

Природа и 

друштво 

(Природа, 

.Праћење 

активности 

ученика на 

часу и 

мотивисање 

за рад путем 

похвала и 

оцена.  

-Залагање на 

часу 

Мерење  

стечених, 

потигнутих 

моторичких 

способности 

умећа и 

вештина, 

однос према 

раду, 

заједничко 

оцењивање, 

формативно 

оцењивање 

и бележење 

Критеријуми  

за процену: 

Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенци

ја? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних  

активности и 

вежби 

 

 

 



 

 

моторичких 

способности. 

Технике трчања. 

Истрајно трчање. 

Скок удаљ згрчном 

техником. 

Бецање лоптице из 

залета. 

Скок увис 

прекорачном 

техником. 

Тробој. 

Вежбе на тлу; вежбе 

и комбинације. 

Прескоци и скокови 

(прескок разношка). 

Вежбе у вису; вежбе 

у упору и вежбе са 

променама виса и 

упора. 

Вежбе равнотеже на 

шведској клупи и 

ниској греди. 

Вежбе на тлу: 

Летећи колут из 

места 

Састав 

групни 

 

 

ације, 

методе 

обуча-

вања, 

методе 

увежбава

ња 

интер- 

активна 

учења по 

моделу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човек, друштво: 

Начини 

преношења и 

мере заштите од 

заразних болести 

Материјали: 

Међусобни 

утицај 

човека и 

окружења 

(начин на 

који човек мења 

окружење), 

 

 

 

 

 

 

 

напредовања

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

Колико су 

одабране 

вежбе биле 

сврсисходне  

планираној 

обуци? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

и 

усаглашени 

са 

артикулацијо

м часа? 

 



 

 

2. МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И  

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИН

Е 

 

1. Атлетика 

2. Спортска 

гимнастика 

3. Основе 

тимских, 

спортских и 

елементарних 

игара 

4. Плес и 

ритмика 

5. Полигони 

 правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

- комбинује усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- правилно подиже, носи 

и спушта терет; 

 - изведе кретања, вежбе 

и саставе уз музичку 

пратњу; 

- изведе дечји и народни 

плес; 

- правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима;  

 

Мини рукомет  

Футсал- “мали 

фудбал”. 

Основни елементи 

кошарке и мини-

кошарка. 

Основни елементи 

одбојке. 

Јаџент 

Вежбе са вајачом. 

Вежбе са лоптом. 

Вежбе са обручем. 

Народно коло 

“Моравац”. 

Народно коло из 

краја у којем се 

школа налази. 

Основна обука 

пливања. 

Скок на ноге. 

Полигон у складу са 

реализованим 

моторичким 

садржајима. 

 

 

фронта- 

лни, 

индивиду

ални, 

 рад у 

пару, 

групни 

Разго-

вора, 

демонстр

ације, 

методе 

обуча-

вања, 

методе 

увежбава

ња 

интер- 

активна 

учења по 

моделу 

 

Музичка култура 

(Извођење 

музике: 

Правилaн начин 

певања – држање 

тела и 

дисање. 

Правилна 

дикција. 

Певање песама 

по слуху 

различитог 

садржаја и 

карактера. ) 

Српски језик 

(Књижевност: 

Информативни 

текстови о 

физичкој и 

здравственој 

култури) 

Природа и 

друштво 

(Природа, човек, 

друштво: 

Начини 

преношења и 

Праћење 

активности 

ученика на 

часу и 

мотивисање 

за рад путем 

похвала и 

оцена.  

-Залагање на 

часу 

Мерење  

стечених, 

потигнутих 

моторичких 

способности 

умећа и 

вештина, 

однос према 

раду, 

заједничко 

оцењивање, 

формативно 

оцењивање 

и бележење 

напредовања

. 

Критеријуми  

за процену: 

Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенци

ја? 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних  

активности и 

вежби 

 

 

 

Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 



 

 

мере 

заштите од 

заразних болести 

Материјали: 

Међусобни 

утицај човека и 

окружења 

(начин на који 

човек мења 

окружење), 

утицај на 

здравље и живот 

кроз 

правила 

понашања који 

доприносе 

одрживом 

развоју.). 

облика рада. 

 

Колико су 

одабране 

вежбе биле 

сврсисходне  

планираној 

обуци? 

 

Да ли су 

садржаји 

часа 

одмедрени 

Иусаглашени 

са 

артикулацијо

м часа? 

3. ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕН

А КУЛТУРА 

 

1. Култура 

вежбања и 

играња 

2. Здравствена 

култура 

користи терминологију 

вежбања; 

- поштује правила 

понашања на  

вежбалиштима; 

- поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

- одговорно се односи 

према објектима, 

Основна правила 

вежбања . 

Основна правила 

мини рукомета, 

футсала, кошарке, 

мини кошарке и 

одбојке. 

Понашање према 

осталим учесницима 

у игри ( према 

 

фронта- 

лни, 

индивиду

ални, 

 рад у 

пару, 

групни 

Разго-

вора, 

демонстр

ације, 

методе 

обуча-

вања, 

методе 

увежбава

ња 

Музичка култура 

(Извођење 

музике: 

Правилaн начин 

певања – држање 

тела и 

дисање. 

Правилна 

дикција. 

Певање песама 

Праћење 

активности 

ученика на 

часу и 

мотивисање 

за рад путем 

похвала и 

оцена.  

-Залагање на 

часу 

Критеријуми  

за процену: 

Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредмет

на 

компентенци

ја? 

Да ли је за 



 

 

справама и 

реквизитима; 

- поштује и примени 

правила игре; 

- навија и бодри 

учеснике у игри на 

начин који никога не 

вређа; 

- прихвати победу и 

пораз као саставни део 

игре и такмичења; 

- уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања; 

- препозна здравствено 

стање када не треба да 

вежба;  

- примењује хигијенске 

мере пре, у току и након 

вежбања и у другим 

ситуацијама; 

- уредно одржава 

простор у коме живи и 

борави; 

- увиди значај правилне 

исхране за вежбање;  

- повеже различита 

вежбања са њиховим 

судији, играчима 

супротне и 

сопствене екипе). 

Чување и 

одржавање 

материјалних 

добара. 

Постављање, 

склањање и чување 

справа и реквизита 

неопходних са 

вежбање. 

“Ферплеј” 

(навијање, победа, 

пораз и толеранција) 

Значај вежбања у 

породици. 

Вежбање у слободно 

време. 

Правилно држање и 

здравље. 

Значај вежбања за 

правилан рад срца и 

плућа. 

Мишићи и зглобови 

тела . 

Хигијена простора 

за вежбање. 

интер- 

активна 

учења по 

моделу 

по слуху 

различитог 

садржаја и 

карактера. ) 

Српски језик 

(Књижевност: 

Информативни 

текстови о 

физичкој и 

здравственој 

култури) 

Природа и 

друштво 

(Природа, човек, 

друштво: 

Начини 

преношења и 

мере 

заштите од 

заразних болести 

Материјали: 

Међусобни 

утицај човека и 

окружења 

(начин на који 

човек мења 

окружење), 

утицај на 

Мерење  

стечених, 

потигнутих 

моторичких 

способности 

умећа и 

вештина, 

однос према 

раду, 

заједничко 

оцењивање, 

формативно 

оцењивање 

и бележење 

напредовања

. 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних  

активности и 

вежби 

 

 

 

Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

Колико су 

одабране 

вежбе биле 

сврсисходне  

планираној 

обуци? 

 

Да ли су 



 

 

утицајем на здравље;    

- препозна лепоту 

покрета и кретања; 

- користи научена 

вежбања у рекреацији 

породице; 

-правилно реагује у 

случају повреде у 

школи;  

- вреднује сопствена и 

туђа постигнућа у 

вежбању; 

- учествује у 

предлагању садржаја и 

начина рада 

Исхрана и вежбање  здравље и живот 

кроз 

правила 

понашања који 

доприносе 

одрживом 

развоју.). 

садржаји 

часа 

одмедрени и 

усаглашени 

са артикула 

цијом часа? 

  



 

 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

ФВ.1.1.1.Унапређује моторичке 

способности 

ФВ.1.1.2.Правилно изводи 

једноставније вежбе обликовања, са и 

без реквизита 

ФВ.1.1.3.Разуме значај  правилног 

држања тела за здравље 

 

ФВ.1.2.1. смисао Физичког 

васпитања  

ФВ.1.2.2. утицај физичког 

вежбања  

ФВ.1.2.3. основне појмове везане 

за физичко вежбање 

 ФВ.1.2.4. безбедност током 

вежбања 

 ФВ.1.2.5. основна правила 

спортских игар 

ФВ.1.3.1. испољава позитиван став 

према физичком вежбању у 

свакодневном животу  

ФВ.1.3.2. испољава 

заинтересованост за физичко 

вежбање 

 ФВ.1.3.3. доказује се кроз физичко 

вежбање  

ФВ.1.3.4. испољава позитиван став 

према сарадњи са другима у 

реализацији различитих задатака 

Физичког васпитања 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И  

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ФВ.1.2.1.Правилно трчи варијантама 

технике трчања на кратке, средње и 

дуге стазе и мери резултат 

ФВ.1.2.2.Зна правилно да скаче удаљ 

згрчном варијантом технике и мери 

дужину скока 

ФВ.1.2.3.Зна правилно да скаче 

увиспркорачном варијантом технике  

ФВ.1.2.4.Правилно изводи вежбе на 

тлу 

ФВ.1.2.5. 

Ученик/ученицаправилнобацалоптицу 

и вортекс и меридужинухица. 

ФВ.2.2.2.Правилно изводи 

прескоке 

ФВ.2.2.3.Правилно изводи упоре 

и висове 

ФВ.2.2.4.Правилно изводи 

основне ритмичке вежбе са 

лоптом, вијачом и обручем 

ФВ.2.2.5.Правилно изводи плес 

и народно кола предвиђена  за 

четврти разред 

ФВ.2.2.6. Игра Мини - рукомет, 

“Футсал”- мали фудбал, 

 



 

 

ФВ.1.2.6.Правилно изводи вежбе на 

греди и шведској клупи 

ФВ.1.2.7.Познаје правила спортских и 

елементарних  игара 

 

кошарку, одбојку и Јаџент, 

примењујући основну технику, 

неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање 

других 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
 

ФВ.1.3.1.Зна основне појмове везане 

за физичко вежбање 

ФВ.1.3.2.Познаје основна начела 

безбедности у сали, на игралишту и 

учионици 

ФВ.1.3.3.Примењује здравствено-

хигијенске мере  

ФВ.1.3.4.Зна основна правила Мини - 

рукомета, “Футсала”, кошарке, 

одбојке и Јаџента 

 

 

 

ФВ.3.2.1.Игра Мини - рукомет, 

“Футсал”- мали фудбал, кошарку, 

одбојку и Јаџент, примењујући 

виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен 

сарадње са члановима екипе 

изражава сопствену личност уз 

поштовање других 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Циљнаставе и учења Пројектне наставе је: 

Стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу, 

решавање актуелних проблема изживотног окружења, самостално 

коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за 

истраживањем, истраживачко учење,развој интересовања за уметност, 

културу и демократију, развој комуникационих вештина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и 

треба да прати наставни процес уважавајући специфичности наставних 

предмета у четвтом разреду. Ослонци планирања и организације пројектне 

наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости, 

коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика, 

укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости, 

повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених 

информационо-комуникационих технологија. Зато ова врста наставе 

омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и 

доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се 

обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање 

знања, вештина и искустава и мотивација ученика.  

Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева 

бројне активности, међу којима су: самостално проналажење 

информација. способност решавања проблема, самостално учење, 

рад у групи, сарадњу. критички однос према властитом и туђем раду, 

доношење одлука, аргументовање, усвајање другачијих, нових 

начина рада, планирање. поштовање рокова и преузимање 

одговорности. 

С обзиром на узраст ученика четвртог разреда и чињеницу да су се 

са оваквим начином рада сусрели у првом разреду, примерено је да се 

реализују пројектни задаци где је наставник и даље главни организатор 

активности уз све више прилика у којима ће се самосталност ученика 

испољавати где год је то могуће. Наставник пружа подршку свим 

ученичким активностима у току пројекта. Као и у претходним разредима и 

у четвртом је важно наставити са култивисањем сарадње и начина на који 

се комуницира у групи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр 

доприносе јачању одељењске кохезије.  

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да 

садржи све потребне кораке:  

 дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

 планирање активности које одговарају теми пројекта, односно 

циљу пројекта, подела активности, избор материјала и метода 

рада, дефинисање места и динамике рада; 

 реализацију планираних активности; 

 приказ добијених резултата и продуката пројекта; 



 

 

 вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева 

и исхода, указивање на успехе и тешкоће у току реализације 

пројекта). 

 

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да 

одреди његов циљ, очекиване исходе, област којом се бави пројекат и 

повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности 

ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што је 

потребно за успешно спровођење пројектне наставе. За четврти разред, као 

и за први, други и трећи најпримеренији је и даље полуструктурирани тип 

пројекта с том разликом да наставник сада више укључује ученике, не сао 

у давање предлога и избор тема, већ и у планирање и самостално 

остваривање, а за поједине ученике и вођство у одређеним деловима 

пројекта. Он и даље, у великој мери, дефинише методологију рада, али се 

очекује да више укључи ученике у проналажење материјала тако што ће се 

са њима договарати о томе које материјале би ко, где и како могао да 

пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз различито 

тематско повезивање у игри или функционалној активности која 

задовољава интересовање и потребе ученика на млађем школском узрасту. 

Пројектна настава се може организовати и на другачији начин (на 

пример као двочас сваке друге недеље).  

Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне наставе и 

њеним најважнијим исходима. Они треба да подрже самосталне 

активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом децом, као и 

да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове задатке у жељи да 

имају боље продукте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 

1. 

 

КОЛИКО ПОЗНАЈЕМ 

СРБИЈУ  

Србија, 

природни,историјски 

локалитети, уметници 

 

 правилно рукује ИКТ уређајима; 

 предложи редослед активности у односу 

на постављени пројектни задатак и 

могућности употребе ИКТ-а; 

 користи одговарајуће алатке програма за 

цртање и сачува свој цртеж; 

 уреди краћи текст и сачува га на 

рачунару; 

 

 направи једноставну презентацију 

користећи мултимедијалне садржаје; 

 користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

одраслог; 

 критички бира садржаје са интернета и 

затражи помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима; 

 зна да наведе могуће последице на 

здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја; 

 безбедно користи интернет и по потреби 

пријави и/или затражи помоћ одраслог. 

                 оспособљавање ученика да добијене             

 

 

8 10 18 

 

2. 

 

ИГРА ЈЕ 

НАЈВАЖНИЈИ ДЕЧЈИ 

ПОСАО  

Игре некада, турнир 

4 4 8 

3.  

НАКОН ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ 

фотографија, споменар 

 

6 4 10 



 

 

-оспособљавање ученика да добијене продукте     

учине видљивим и представе их другима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр

. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредм

етно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик 

рада 

Методе 

 

1. 

 

КОЛИКО 

ПОЗНАЈЕ

М 

СРБИЈУ 

 

ЦИЉАНА ЕТАПА 

-функционално 

повезује 

знања, вештине, 

искуства 

и мотивацију 

- правилно седи при 

раду 

зарачунаром 

АНАЛИТИЧКА 

ЕТАПА 

– предложи редослед 

активности у односу 

на 

постављени 

пројектни 

задатак 

-уочава сличности и 

различитости ради 

класификовања 

правилно укључи 

рачунар, покрене 

КОЛИКО ПОЗНАЈЕМ 

СРБИЈУ - 18 часова 

Садржај ( по 

предметима) 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

Природне и друштвене 

одлике Србије 

(положај, територија, 

граница, симболи, 

природне 

карактеристике, 

типичне, ретке и 

угрожене врсте 

биљака и животиња, 

национални паркови, 

друштвене 

карактеристикеприродни 

ресурси и делатности у 

различитим крајевима) 

Прошлост Србије 

(историјски 

извори,живот у далекој 

 

Фронт 

ални 

 

индивид 

уални, 

 

рад у 

пару, 

 

групни, 

 

диферен 

циран 

рад 

 

 

Интерактивн

а и 

кооперативна 

 

Истраживачк

о учење кроз 

читање 

различитих 

текстова.  

 

- Тимски рад 

у тумачењу 

дечјих 

енцикло 

педија 

 

-

Извештавање 

и причање о.  

 

 

- тематска 

настава  

 

Српски 

језик: 

Књижевност 

 

Природа и 

друштво: 

Природне 

и друштвене 

одлике 

Србије 

Прошлост 

 

Ликовна 

култура: 

Простор, 

Композициј

а у 

Простору 

 

 

 

 

 

 

одређивање 

циља 

повезан са 

битним 

странама дечјег 

живота 

 

 

-ослањање на 

постојећа 

знања 

 

-указивање на 

изворе 

додатних 

информација 

-примена 

диференцирани

хоблике рада 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 



 

 

програм за цртање, 

користи одговарајуће 

алатке овог 

програма, 

сачува свој цртеж и 

ис- 

кључирачунар, 

ИСТРАЖИВАЧКА 

ЕТАПА 

-користи интернет за 

учење и 

проналажење 

информација уз 

помоћ 

наставника 

-придржава се 

договорених правила 

КОНСТРУКЦИЈСКА 

ЕТАПА 

-испитује својстава и 

особине, везе и 

узрочно- 

последичне односе 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА 

ЕТАПА 

-добијене продукт 

чини 

видљивим и 

прошлости,држава 

за време владарске 

породице 

Немањића,живот под 

турском 

влашћу,настанаки развој 

модерне српске 

државе) 

Насеља у Србији 

Историјско туристички 

локалитети у Србији 

Познати уметници у 

Србији 

СРПСКИ ЈЕЗИК –опис, 

приповедање, драмска 

радња,популарни и 

информативни текстови 

ЛИКОВНА КУЛТУРА –

Непокретни објекти у 

отвореном 

и затвореном простору 

(споменици, уметничка 

дела, 

експонати...). Поставка 

изложбе, уређење 

просторије, уређењ 

школе 

 

 

 

Фронт 

ални 

 

индивид 

уални, 

 

рад у 

пару, 

 

групни, 

 

диферен 

циран 

рад 

 

 

 

 

 

учења  и 

путем слике, 

цртежа  

симбола 

асоцијација  

 

- Учешће на 

драмско 

рацитаторско

м конкурсу 

 

литерарним 

конкурсима  

 

-изложбе 

тематских 

садржаја и 

продукта 

радова  

 

-драматиза 

ција 

 

 

графичка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура: 

Споразумев

ање 

Наслеђе 

 

Српски 

језик: 

Књижевност

, 

Језичка 

култура 

 

Природа и 

друштво: 

Природа, 

човек, 

прилагођених 

способностима 

ученика 

 

-оцењивање 

позитивних 

страна 

које се могу 

још 

побољшати 

 

-постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуац  

 

одређивање 

циља 

повезан са 

битним 

странама дечјег 

живота 

-ослањање на 

постојећа 

знања 

избор 

наставних  

метода и облика 

рада. 

 

-Колико су 

тражене 

информације 

доступне у 

понуђеној 

литератури 

 

-Да ли  захтеви  

задатака 

дозвољавају 

самосталан рад 

уч. 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 

Да ли су задаци 

добро  

издиференциран



 

 

представља 

их другима. 

РЕФЛЕКСИВНО- 

ОЦЕЊИВАЧКА 

ЕТАПА 

-повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом. 

- зна да наведе 

могуће 

последице на 

здравље 

услед неправилног 

коришћења 

дигиталних уређаја. 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-вербално изражава 

спољашња и 

унутрашња 

запажања 

 

ЦИЉАНА ЕТАПА 

-функционално 

повезује 

знања, вештине, 

искуства 

и мотивацију 

 

КОЛИКО ПОЗНАЈЕМ 

СРБИЈУ - 18 часова 

Садржај ( по 

предметима) 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

Природне и друштвене 

одлике Србије 

(положај, територија, 

граница, симболи, 

природне 

карактеристике, 

типичне, ретке и 

угрожене врсте 

биљака и животиња, 

национални паркови, 

друштвене 

карактеристикеприродни 

ресурси и делатности у 

различитим крајевима) 

Прошлост Србије 

(историјски 

извори,живот у далекој 

прошлости,држава 

за време владарске 

породице 

Немањића,живот под 

практичног 

рада 

 

 

друштво 

 

Ликовна 

култура: 

Материјали 

Музичка 

култура: 

Извођење 

музике 

 

Природа и 

друштво:  

Човек – 

природно, 

друштвено и 

свесно 

биће 

 

Српски 

језик: 

Књижевност

, 

Језичка 

култура 

 

Ликовна 

култура: 

Соразумева

-указивање на 

изворе 

додатних 

информација 

-примена 

Диференциран

их 

облике рада 

прилагођених 

способностима 

ученика 

-оцењивање 

позитивних 

страна 

које се могу 

још 

побољшати 

-постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуац 

и и пружају 

подједнако 

ангажовање свим 

члановима 

групе? 



 

 

- правилно седи при 

раду 

зарачунаром 

АНАЛИТИЧКА 

ЕТАПА 

– предложи редослед 

активности у односу 

на 

постављени 

пројектни 

задатак 

-уочава сличности и 

различитости ради 

класификовања 

правилно укључи 

рачунар, покрене 

програм за цртање, 

користи одговарајуће 

алатке овог 

програма, 

сачува свој цртеж и 

ис- 

кључирачунар, 

ИСТРАЖИВАЧКА 

ЕТАПА 

-користи интернет за 

учење и 

проналажење 

турском 

влашћу,настанаки развој 

модерне српске 

државе) 

Насеља у Србији 

Историјско туристички 

локалитети у Србији 

Познати уметници у 

Србији 

СРПСКИ ЈЕЗИК –опис, 

приповедање, драмска 

радња,популарни и 

информативни текстови 

ЛИКОВНА КУЛТУРА –

Непокретни објекти у 

отвореном 

и затвореном простору 

(споменици, уметничка 

дела, 

експонати...). Поставка 

изложбе, уређење 

просторије, уређењ 

школе 

 

 

 

ње, 

Композициј

а 



 

 

информација уз 

помоћ 

наставника 

-придржава се 

договорених правила 

КОНСТРУКЦИЈСКА 

ЕТАПА 

-испитује својстава и 

особине, везе и 

узрочно- 

последичне односе 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА 

ЕТАПА 

-добијене продукт 

чини 

видљивим и 

представља 

их другима. 

РЕФЛЕКСИВНО- 

ОЦЕЊИВАЧКА 

ЕТАПА 

-повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом. 

- зна да наведе 

могуће 

последице на 

здравље 

КОЛИКО ПОЗНАЈЕМ 

СРБИЈУ - 18 часова 

Садржај ( по 

предметима) 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

Природне и друштвене 

одлике Србије 

(положај, територија, 

граница, симболи, 

природне 

карактеристике, 

типичне, ретке и 

угрожене врсте 

биљака и животиња, 

национални паркови, 

друштвене 

карактеристикеприродни 

ресурси и делатности у 

различитим крајевима) 

Прошлост Србије 

(историјски 

извори,живот у далекој 

прошлости,држава 

за време владарске 

породице 

Немањића,живот под 

турском 



 

 

услед неправилног 

коришћења 

дигиталних уређаја. 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-вербално изражава 

спољашња и 

унутрашња 

запажања 

 

 

влашћу,настанаки развој 

модерне српске 

државе) 

Насеља у Србији 

Историјско туристички 

локалитети у Србији 

Познати уметници у 

Србији 

СРПСКИ ЈЕЗИК –опис, 

приповедање, драмска 

радња,популарни и 

информативни текстови 

ЛИКОВНА КУЛТУРА –

Непокретни објекти у 

отвореном 

и затвореном простору 

(споменици, уметничка 

дела, 

експонати...). Поставка 

изложбе, уређење 

просторије, уређењ 

школе 

 

 

2. ИГРА ЈЕ 

НАЈВАЖ

ЦИЉАНА ЕТАПА 

-функционално 

повезује 

Садржај ( по 

предметима) 

ЛИКОВНА КУЛТУРА –

Фронт 

ални 

Интерактивн

а и 

кооперативна 

Српски 

језик: 

Књижевност 

одређивање 

циља 

повезан са 

Критеријуми  

за процену: 

 



 

 

НИЈИ 

ДЕЧЈИ 

ПОСАО 

 

 

 

 

знања, вештине, 

искуства 

и мотивацију 

- правилно седи при 

раду 

зарачунаром 

АНАЛИТИЧКА 

ЕТАПА 

– предложи редослед 

активности у односу 

на 

постављени 

пројектни 

задатак 

-уочава сличности и 

различитости ради 

класификовања 

правилно укључи 

рачунар, покрене 

програм за цртање, 

користи одговарајуће 

алатке овог 

програма, 

сачува свој цртеж и 

ис- 

кључирачунар, 

ИСТРАЖИВАЧКА 

ЕТАПА 

Говор тела. Поглед, 

израз лица, 

држање тела, гест и 

кретање, однос вербалне 

и 

невербалне 

комуникације. Тумачење 

визуелних 

информација. 

СРПСКИ ЈЕЗИК – опис, 

приповедање, драмска 

радња 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ – 

Моторичке 

вештине и игре у развоју 

моторичих способности 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО – Прошлост 

Србије 

 

индивид 

уални, 

 

рад у 

пару, 

 

групни, 

 

диферен 

циран 

рад 

 

 

 

Истраживачк

о учење кроз 

читање 

различитих 

текстова.  

 

- Тимски рад 

у тумачењу 

дечјих 

енцикло 

педија 

 

-

Извештавање 

и причање о.  

 

 

- тематска 

настава  

 

 

учења  и 

путем слике, 

цртежа  

симбола 

асоцијација  

 

 

Природа и 

друштво: 

Природне 

и друштвене 

одлике 

Србије 

Прошлост 

 

Ликовна 

култура: 

Простор, 

Композициј

а у 

Простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

битним 

странама дечјег 

живота 

-ослањање на 

постојећа 

знања 

-указивање на 

изворе 

додатних 

информација 

-примена 

Диференциран

их 

облике рада 

прилагођених 

способностима 

ученика 

-оцењивање 

позитивних 

страна 

које се могу 

још 

побољшати 

-постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

-Да  ли је 

обезбеђена добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и облика 

рада. 

 

-Колико су 

тражене 

информације 



 

 

-користи интернет за 

учење и 

проналажење 

информација уз 

помоћ 

наставника 

-придржава се 

договорених правила 

КОНСТРУКЦИЈСКА 

ЕТАПА 

-испитује својстава и 

особине, везе и 

узрочно- 

последичне односе 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА 

ЕТАПА 

-добијене продукт 

чини 

видљивим и 

представља 

их другима. 

РЕФЛЕКСИВНО- 

ОЦЕЊИВАЧКА 

ЕТАПА 

-повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом. 

- зна да наведе 

- Учешће на 

драмско 

рацитаторско

м конкурсу 

 

литерарним 

конкурсима  

 

-изложбе 

тематских 

садржаја и 

продукта 

радова  

 

-драматиза 

ција 

 

 

графичка 

 

практичног 

рада 

 

 

Ликовна 

култура: 

Споразумев

ање 

Наслеђе 

 

Српски 

језик: 

Књижевност

, 

Језичка 

култура 

 

Природа и 

друштво: 

Природа, 

човек, 

друштво 

 

Ликовна 

култура: 

Материјали 

Музичка 

култура: 

Извођење 

музике 

 

евалуације и 

самоевалуац 

доступне у 

понуђеној 

литератури 

 

-Да ли  захтеви  

задатака 

дозвољавају 

самосталан рад 

уч. 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 

Да ли су задаци 

добро  

издиференциран

и и пружају 

подједнако 

ангажовање свим 

члановима 

групе? 



 

 

могуће 

последице на 

здравље 

услед неправилног 

коришћења 

дигиталних уређаја. 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-вербално изражава 

спољашња и 

унутрашња 

запажања 

 

ЦИЉАНА ЕТАПА 

-функционално 

повезује 

знања, вештине, 

искуства 

и мотивацију 

- правилно седи при 

раду 

зарачунаром 

АНАЛИТИЧКА 

ЕТАПА 

– предложи редослед 

активности у односу 

на 

постављени 

Природа и 

друштво:  

Човек – 

природно, 

друштвено и 

свесно 

биће 

 

Српски 

језик: 

Књижевност 

  3.  

 

 

 

НАКОН 

ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ 

Садржај ( по 

предметима) 

ЛИКОВНА КУЛТУРА –

Говор тела. Поглед, 

израз лица, 

држање тела, гест и 

кретање, однос вербалне 

иневербалне 

комуникације. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА –

Певање и свирање 

песама из 

нотног текста. Дечји и 

алтернативни 

инструменти и 

начини свирања на 

њима. 

Фронт 

ални 

 

индивид 

уални, 

 

рад у 

пару, 

 

групни, 

 

диферен 

циран 

Интерактивн

а и 

кооперативна 

 

Истраживачк

о учење кроз 

читање 

различитих 

текстова.  

 

- Тимски рад 

у тумачењу 

дечјих 

енцикло 

педија 

 

-

Српски 

језик: 

Књижевност 

 

Природа и 

друштво: 

Природне 

и друштвене 

одлике 

Србије 

Прошлост 

 

Ликовна 

култура: 

Простор, 

Композициј

а у 

одређивање 

циља 

повезан са 

битним 

странама дечјег 

живота 

-ослањање на 

постојећа 

знања 

 

-указивање на 

изворе 

додатних 

информација 

 

-примена 

Диференциран

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 



 

 

пројектни 

задатак 

-уочава сличности и 

различитости ради 

класификовања 

правилно укључи 

рачунар, покрене 

програм за цртање, 

користи одговарајуће 

алатке овог 

програма, 

сачува свој цртеж и 

ис- 

кључирачунар, 

ИСТРАЖИВАЧКА 

ЕТАПА 

-користи интернет за 

учење и 

проналажење 

информација уз 

помоћ 

наставника 

-придржава се 

договорених правила 

КОНСТРУКЦИЈСКА 

ЕТАПА 

-испитује својстава и 

особине, везе и 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО – Човек – 

природно, друштвено и 

свесно биће.Физичке 

промене у пубертету. 

Дигитална безбедност 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 

Књижевност: Популарни 

иинформативни 

текстови; Језичка 

култура: описивање 

рад 

 

 

Извештавање 

и причање о.  

 

 

- тематска 

настава  

 

 

учења  и 

путем слике, 

цртежа  

симбола 

асоцијација  

 

- Учешће на 

драмско 

рацитаторско

м конкурсу 

 

литерарним 

конкурсима  

 

-изложбе 

тематских 

садржаја и 

продукта 

радова  

 

Простору 

Ликовна 

култура: 

Споразумев

ање 

Наслеђе 

 

Српски 

језик: 

Књижевност

, 

Језичка 

култура 

 

Природа и 

друштво: 

Природа, 

човек, 

друштво 

 

Ликовна 

култура: 

Материјали 

 

их 

облике рада 

прилагођених 

способностима 

ученика 

 

-оцењивање 

позитивних 

страна 

које се могу 

још 

побољшати 

 

-постављање 

ученика у 

различите 

ситуације 

евалуације и 

самоевалуац 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је добар 

избор 

наставних  

метода и облика 

рада. 

 

-Колико су 

тражене 

информације 

доступне у 

понуђеној 

литератури 

 

-Да ли  захтеви  

задатака 

дозвољавају 

самосталан рад 

уч. 

 

-Колико су 

садржаји наст. 

јед. били 

усаглашени са 



 

 

узрочно- 

последичне односе 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА 

ЕТАПА 

-добијене продукт 

чини 

видљивим и 

представља 

их другима. 

РЕФЛЕКСИВНО- 

ОЦЕЊИВАЧКА 

ЕТАПА 

-повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом. 

- зна да наведе 

могуће 

последице на 

здравље 

услед неправилног 

коришћења 

дигиталних уређаја. 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-вербално изражава 

спољашња и 

унутрашња 

запажања 

-драматиза 

ција 

 

 

графичка 

 

практичног 

рада 

 

артикулацијом 

часа? 

 

Да ли су задаци 

добро  

издиференциран

и и пружају 

подједнако 

ангажовање свим 

члановима 

групе? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Службени гласник ; Година LXVIII-бр.11 

 

Београд 15.август 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања 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 и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и 

вредности демократског друштва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање 

РАЗРЕД: Четврти 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада 

(радионице) 

Утврђивањ

е 

Свега 

 

1. 

ЉУДСКА ПРАВА 

 

 

-разликује примере одговорног и неодговорног  

понашања људи према животној средини; 

-се понаша у свакодневним ситуацијама на начин 

који уважава животну средину и рационалну 

потрошњуресурса; 

-образложи важности нформисања о стању 

животне средине и начинима њене заштите; 

-аргументује добити од заједничког живота људи 

припадника различитих култура; 

 

12  12 

 

2. 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

-наведе елементе традиције и културе свог 

народа и покаже интересовање и поштовање за 

друге културе и традиције; 

-образложи значај подршке избеглицама и 

мигрантима да у новој средини сачувају свој 

језик, традицију, културу; 

-наведе примере из свакодневног живота 

којима се илуструје сусретање различитих 

култура; 

-дискутује о томе како непознавање других 

култура утиче на настанак стереотипа, 

 

10  10 

3. ПРОЦЕСИ У  

-препознаје примере прекомерне потрошње; 

8  8 



 

 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ -препознаје у медији мапоруке које подстичу 

прекомерну потрошњу, посебно деце и младих; 

-критички разматра појаву бацања хране и 

расипања воде; 

-процењује важне чињенице о производима 

које купује читајући декларацију и води рачуна 

о односу цене и квалитета 

4 ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

-испољи заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

-учествује у изради плана и реализацији акције, 

њеној промоцији и вредновању. 

6  6 

 

  



 

 

 

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 - 12 

часова 

Ја и други 

на планети 

Земљи 

Планета 

Земља 

припада 

свима који 

на њој живе 

 

разликује примере 

одговорног и 

неодговорног 

понашања 

људи према 

животној 

средини; 

-се понаша у 

свакодневним 

ситуацијама 

на начин који 

уважава 

животну средину 

и 

рационалну 

потрошњу 

ресурса; 

-образложи 

важност 

Узајамни утицај 

природе и човека. 

Потребе појединца и 

опште добро– 

задовољавање људских 

потреба 

без угрожавања 

будућих генерација. 

Одговоран однос према 

свету у коме живимо – 

Мисли глобално делуј 

локално. 

Право на здраву 

животну средину 

Трећа генерација 

људских права. 

Вредности на којима 

почива – право 

на живот у здравој 

животној средини; 

право на одржив 

економски 

развој;  

право на рационално 

коришћење природних 

енергетских 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

 

 

Радионичар 

ска 

Интерактив 

наи  

кооперативна 

игролика  

графичка 

практичног 

реда 

 разговора, 

наративна 

демонсрати 

вна 

дискусија ,  

дебата, 

игра улога 

 

 

 

Природа и 

друштво – 

Природа, 

човек, 

друштво: Групе 

људи: 

становници и 

народи 

краја (права и 

обавезе; 

обичаји; 

суживот). 

Српски језик – 

Језичка 

култура: 

Различите 

комуникативне 

ситуације 

(комуникација 

са одраслима и 

са 

вршњацима; у 

школи, у 

продавници 

телефонски 

разговор, 

поздрављања, 

 
 
формативно и 

сумативно 

оцењивање; 

оцењује се 

описном 

оценом: истиче 

се, добар, 

задовољава 
 

Вредновање 

резултата 

процеса рада 

у току часа 

и по 

завршетку 

радионице 

процена  

правилности 

донетих 

судова и 

закључака 

 

процена 

дечијег 

Критеријуми  

за процену: 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је 



 

 

ресурса 

 

право на одржив 

економски 

развој;  

право на рационално 

коришћење природних 

и енергетских 

ресурса 

 

право на спречавање 

свих облика загађивања 

животне 

средине;  

право на доступност 

информација о стању 

животне средине 

честитања и 

сл.) 

Ликовна 

култура – 

Споразумевање

: Говор 

тела. Поглед, 

израз 

лица, држање 

тела, гест 

и кретање, 

однос 

вербалне и 

невербалне 

комуникације 

цртежа 

(изражајност) 

приказаног 

према теми 

часа 

 

 

 

 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

формулација 

задатака 

утицала на 

непосреднос 

или 

дискрецију 

излаганих 

садржаја ? 

 -Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) 

? 

 

-Колико су 

садржаји 

теме. били 

усаглашени са 

артикулацијо

м часа? 

 



 

 

2.  ДЕМОКРАТ

СКО 

ДРУШТВО – 

-аргументује 

добити од 

заједничког 

живота људи 

припадника 

различитих 

култура; 

-наведе елементе 

традиције и 

културе свог 

народа и покаже 

интересовање и 

поштовање за 

друге 

културе и 

традиције; 

-образложи значај 

подршке 

избеглицама и 

мигрантима да у 

новој 

средини сачувају 

свој 

језик, традицију, 

културу; 

-наведе примере 

из 

свакодневног 

живота 

којима се 

илуструје 

сусретање 

Култура и традиција 

Материјално и 

нематеријално наслеђе 

једне заједнице настало 

под 

утицајем свих народа 

који су ту живели и 

сада живе. 

Културни идентитет 

Неговање традиције и 

културе сопственог 

народа и поштовање 

традиције и културе 

других. 

Мултикултуралност и 

интеркултуралност 

Живот поред људи 

других култура или 

заједнички живот са 

њима. 

Избеглице и мигранти 

Невољно кретање људи 

из једне у другу 

културну заједницу. 

Непознавање других 

култура као основ за 

развој стереотипа, 

предрасуда и 

дискриминације. 

Уклопити се у нову 

средину, а сачувати 

свој културни 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

 

 

Радионичар 

ска 

Интерактив 

наи  

кооперативна 

игролика  

графичка 

практичног 

реда 

 разговора, 

наративна 

демонсрати 

вна 

 

дискусија ,  

дебата, 

игра улога 

 

 

 

 

Природа и 

друштво – 

Природа, 

човек, 

друштво: Групе 

људи: 

становници и 

народи 

краја (права и 

обавезе; 

обичаји; 

суживот). 

Српски језик – 

Језичка 

култура: 

Различите 

комуникативне 

ситуације 

(комуникација 

са одраслима и 

са 

вршњацима; у 

школи, у 

продавници 

телефонски 

разговор, 

поздрављања, 

честитања и 

сл.) 

Ликовна 

култура – 

Споразумевање

формативно и 

сумативно 

оцењивање; 

оцењује се 

описном 

оценом: истиче 

се, добар, 

задовољава 
 

 

 

 

 

Вредновање 

резултата 

процеса рада 

у току часа 

и по 

завршетку 

радионице 

процена  

правилности 

донетих 

судова и 

закључака 

 

процена 

дечијег 

цртежа 

(изражајност) 

Критеријуми  

за процену: 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 



 

 

различитих 

култура;- 

-дискутује о томе 

како 

непознавање 

других 

култура утиче на 

настанак 

стереотипа, 

идентитет. 

Сусретање култура 

Сусретање и 

прожимање различитих 

култура без губљења 

културног 

идентитета 

: Говор 

тела. Поглед, 

израз 

лица, држање 

тела, гест 

и кретање, 

однос 

вербалне и 

невербалне 

комуникације 

приказаног 

према теми 

часа 

 

 

-Колико је 

формулација 

задатака 

утицала на 

непосреднос 

или 

дискрецију 

излаганих 

садржаја ? 

 -Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) 

? 

 

-Колико су 

садржаји 

теме. били 

усаглашени са 

артикулацијо

м часа? 

 

3.  ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕН

ОМ СВЕТУ 

препознаје примере 

прекомерне 

потрошње; 

-препознаје у 

медијимапоруке 

Потрошачко друштво 

Стварне потребе и 

прекомерна потрошња. 

Неравнотежа – гладни 

 

фронтални 

 

 

Радионичар 

ска 

Интерактив 

наи  

кооперативна 

Природа и 

друштво – 

Природа, 

човек, 

друштво: Групе 

формативно и 

сумативно 

оцењивање; 

оцењује се 

описном 

оценом: истиче 

Критеријуми  

за процену: 

-Да  ли је 

обезбеђена 



 

 

које подстичу 

прекомерну 

потрошњу, 

посебно деце и 

младих; 

критички 

разматра појаву 

бацања хране и 

расипања 

воде; 

-процењује важне 

чињенице о 

производима 

које купује 

читајући 

декларацију и 

води рачуна 

о односу цене и 

квалитета; 

и жедни у свету у којем 

се храна баца а вода 

расипа. 

Амбалажа важнија од 

садржаја – гомилање 

отпада. 

Притисак произвођача 

– нови модели новог 

модела. 

Деца – омиљена циљна 

група произвођача. 

Медији и потрошачка 

култура 

Поруке медија у 

подстицању потрошње. 

Деца у рекламама. 

Права потрошача 

Информације од 

значаја за потрошаче. 

Однос цене и квалитета 

производа. 

Права и одговорност 

потрошача. 

Заштита потрошачких 

права 

индивидуа

лни, 

 

рад у пару, 

 

групни, 

 

 

игролика  

графичка 

практичног 

реда 

 разговора, 

наративна 

демонсрати 

вна 

дискусија ,  

дебата, 

игра улога 

 

 

 

 

људи: 

становници и 

народи 

краја (права и 

обавезе; 

обичаји; 

суживот). 

Српски језик – 

Језичка 

култура: 

Различите 

комуникативне 

ситуације 

(комуникација 

са одраслима и 

са 

вршњацима; у 

школи, у 

продавници 

телефонски 

разговор, 

поздрављања, 

честитања и 

сл.) 

Ликовна 

култура – 

Споразумевање

: Говор 

тела. Поглед, 

израз 

лица, држање 

тела, гест 

се, добар, 

задовољава 
 

Вредновање 

резултата 

процеса рада 

у току часа 

и по 

завршетку 

радионице 

процена  

правилности 

донетих 

судова и 

закључака 

 

процена 

дечијег 

цртежа 

(изражајност) 

приказаног 

према теми 

часа 

 

добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

формулација 

задатака 



 

 

и кретање, 

однос 

вербалне и 

невербалне 

комуникације 

утицала на 

непосреднос 

или 

дискрецију 

излаганих 

садржаја ? 

 -Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) 

? 

 

-Колико су 

садржаји 

теме. били 

усаглашени са 

артикулацијо

м часа? 

 

4. ГРАЂАН 

СКИ 

АКТИВИ 

ЗАМ 

-испољи 

заинтересованост 

за сарадњу и 

учешће у 

групном раду; 

-учествује у изради 

плана и 

реализацији акције, 

њеној 

промоцији и 

Планирање и 

извођење еколошке 

акције 

Одређивање циља и 

израда плана акције. 

Извођење и 

документовање акције. 

Промоција акције на 

нивоу школе. 

 

фронтални 

 

индивидуа

лни, 

 

 

Радионичар 

ска 

Интерактив 

наи  

кооперативна 

игролика  

графичка 

практичног 

реда 

 разговора, 

Природа и 

друштво – 

Природа, 

човек, 

друштво: Групе 

људи: 

становници и 

народи 

краја (права и 

обавезе; 

 
формативно и 

сумативно 

оцењивање; 

оцењује се 

описном 

оценом: истиче 

се, добар, 

задовољава 
 

Критеријуми  

за процену: 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупред 

метна 

компентен 



 

 

вредновању. Вредновање акције. рад у пару, 

 

групни, 

 

 

наративна 

демонсрати 

вна 

 

дискусија ,  

дебата, 

игра улога 

 

 

обичаји; 

суживот). 

Српски језик – 

Језичка 

култура: 

Различите 

комуникативне 

ситуације 

(комуникација 

са одраслима и 

са 

вршњацима; у 

школи, у 

продавници 

телефонски 

разговор, 

поздрављања, 

честитања и 

сл.) 

Ликовна 

култура – 

Споразумевање

Говор 

тела. Поглед, 

израз 

лица, држање 

тела, гест 

и кретање, 

однос 

вербалне и 

невербалне 

 

 

 

Вредновање 

резултата 

процеса рада 

у току часа 

и по 

завршетку 

радионице 

процена  

правилности 

донетих 

судова и 

закључака 

 

процена 

дечијег 

цртежа 

(изражајност) 

приказаног 

према теми 

часа 

 

 

 

ција? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

-Колико је 

формулација 

задатака 

утицала на 

непосреднос 

или 

дискрецију 



 

 

комуникације излаганих 

садржаја ? 

 -Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) 

? 

 

-Колико су 

садржаји 

теме. били 

усаглашени са 

артикулацијо

м часа? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Циљ и задаци предмета: 

Да ученици стекну знања о томе да постојање света има свој циљ. Тај циљ 

је есхатолошка као литургијска заједница: јединство свих створених бића 

међу собом и на крају с Богом, преко Богочовека Исуса Христа. Циљ због 

којег је све створено и зашто је створено на овај начин, откривен нам је 

као Црква, односно као конкретна литургијска заједница.  

Ученици треба да:  

- изграде свест о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа;  

- уоче да је Христос корпоративна личност;  

- запазе да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са 

свима;  

- стекну појам о бићу као заједници;  

- схвате да је извор сваког греха егоизам индивидуализам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Верска настава 

РАЗРЕД: Четврти 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Обрада Утврђивањ

е 

Свега 

1. Дружимо са Богом и светима. 1  1 

2. Црква је наш избор 5 3 8 

3. Христос нас све зове 4 3 7 

4. Диван је Бог у светима својима 5 3 8 

5. Значај врлинског живота 3 3 6 

6. Са нама је Бог 3 3 6 

  21 15 36 

     

 

  



 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Задаци 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Корелација Начин провере  

остварености 

постигнућа 

Облик рада Методе 

1. Увод  

Дружимо са 

Богом и светима. 

Упознавање ученика 

са садржајима и 

начином рада; 

мотивисање ученика 

да похађа часове; 

стицање  основних  

информација  о 

темама које  ће се 

обрађивати у току 4. 

Разреда; уочити ниво 

предзнања из 

предходних разреда 

Упознавање са 

темама које ће се 

обрађивати у токе 

школске године 

упознавање са 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

критеријумама 

оцењивања, 

стицање увида 

у предзнања 

ученика 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

 Процењивање 

реакције 

ученика 

испитивање 

ставова 

2. Црква је наш 

избор 

Пружити ученицима 

неопходно  знање да 

постојање света има 

свој циљ-да постане 

Црква; Развијање 

свести ученика да је 

све створено да 

постоји у заједници са 

Богом; Указати на 

Свет је створен да 

постане Црква, 

Разлика између 

Цркве и других 

заједница, Црква је 

заједница Бога људи 

и природе, Свет не 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Оцењивање се 

врши на основу 

процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провере 

знања која 

ученици 



 

 

значење речи Црква; 

Развијање свести да 

смо у Цркви позвани 

на живот у заједници; 

уочити важност 

постојања заједнице; 

уочити разлику 

између Цркви и 

других заједница; 

уочити да је Црква 

слободна заједница у 

којој учествују само 

они који то желе; 

знати да је Црква је 

заједница Бога,људи и 

природе; уочити да 

изван Цркви свет не 

може постојати вечно 

може постојати ван 

заједнице са Богом 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

настав. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта,пише,чита 

усвајали на часу, 

практичног 

индивидуаланог 

рада и у 

паровима, рад у 

групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивањеи 

самооцењивање 

кроз дискусије и 

дебате. 

Сумативно 

описно 

оцењивање на 

класификционим 

периодим – 

оценама- 

задовољава, 

добар; истиче 

се; 

 



 

 

3. .Христос нас све 

зове 

Омогућити ученицима 

да уоче да Христос 

зове све људе у 

заједницу са Њим; 

указати ученицима на 

значај вере за 

остварење заједнице 

са Богом; омогућити 

ученицима да се 

упознају са 

новозаветним 

сведочанством о 

Христу и Апостолима; 

уочити да нас Христос 

позива у лични однос 

–заједницу љубави; 

уочити да апостоли су 

људи који слични 

нама; разумети значај 

Христовог оваплоћења 

Христос нас све зове 

у заједницу са Њим, 

Христос и Апостоли- 

новозаветна 

сведичанства, 

Апостоли су слични 

нама. 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

настав. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта,пише,чита 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Оцењивање се 

врши на основу 

процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провере 

знања која 

ученици 

усвајали на часу, 

практичног 

индивидуаланог 

рада и у 

паровима, рад у 

групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивањеи 

самооцењивање 

кроз дискусије и 

дебате. 

Сумативно 



 

 

описно 

оцењивање на 

класификционим 

периодим – 

оценама- 

задовољава, 

добар; истиче 

се; 

 

4. Диван је Бог у 

светима својима 

Омогућити ученицима 

да уоче да су 

светитељи наши 

путеводитељи ка 

Царству Божјем; да 

уоче значај жеље за 

остваривање заједнице 

са Богом; указати  да 

је Литургија заједница 

свих светих са Богом; 

изградити свест  ко су 

светитељи; уочити да 

су сви позвани да буду 

светитељи; уочити 

Светитељи су наши 

путеводитељи ка 

Царству Божјем, 

Литургија је 

заједница;свих светих 

са Богом,  сви су 

позвани да буду 

светитељи,  Литургија 

је начин на који сви 

остварујемо заједницу 

са Богом.  

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

настав. Улога 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Оцењивање се 

врши на основу 

процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провере 

знања која 

ученици 

усвајали на часу, 

практичног 

индивидуаланог 

рада и у 

паровима, рад у 

групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 



 

 

важност светитеља као 

наших узора за 

остваривање личног 

јединства са Богом; 

показати важност 

Савиних речи и дела 

за нас данас; знати да 

је Литургија начин на 

који сви остварујемо 

заједницу са Богом   

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта,пише,чита 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивањеи 

самооцењивање 

кроз дискусије и 

дебате. 

Сумативно 

описно 

оцењивање на 

класификционим 

периодим – 

оценама- 

задовољава, 

добар; истиче 

се; 

 

5. Значај врлинског 

живота 

Омогућити 

ученицима: да схвате 

грех као промашај 

циља; пружити 

могучност  да 

разумеју да је 

самољубље извор 

греха; омогућити да 

уоче шта су врлине; 

указати да врлине 

Грех јепромашај 

циља,  Врлине 

представљају 

прихватање воље 

Божје, грех  се јавља 

као последица 

одсуства истинске 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Оцењивање се 

врши на основу 

процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провере 

знања која 

ученици 

усвајали на часу, 



 

 

представљају 

прихватање воли 

Божје; пружити 

могућност да примете 

да они управљају 

својом вољом и праве 

личне изборе; уочити 

да се грех  јавља као 

последица одсуства 

истинске љубави; 

уочити да грех је наш 

погрешан избор; 

уочити да је само 

врлинама могуће 

остварити однос 

љубави са Богом и 

људима упознати 

најважније хришћаске 

врлине 

 

љубави, врлинама  је 

могуће остварити 

однос љубави са 

Богом и људима. 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

настав. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта,пише,чита 

практичног 

индивидуаланог 

рада и у 

паровима, рад у 

групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивањеи 

самооцењивање 

кроз дискусије и 

дебате. 

Сумативно 

описно 

оцењивање на 

класификционим 

периодим – 

оценама- 

задовољава, 

добар; истиче 

се; 

 



 

 

6. Са нама је Бог Пружити ученицима 

могућност да разумеју 

да је Црква икона 

Царства Божијег и да 

смо са Богом у вечној 

заједници на 

Литургији; уочити да 

служењем Литургије 

ми постајемо 

учесници Царства 

Божијег и сједињујемо 

се са Богом; 

омогућити да уоче 

разлику између иконе 

и других уметничких 

слика; омогућити  да 

изграде свест о томе 

да иконе сведоче 

будуће Царство 

Божије у садашњем 

веку; разумети да сам 

Црква  је икона 

Царства Божијег,  са 

Богом смо  у вечној 

заједници на 

Литургији,  служењем 

Литургије ми 

постајемо учесници 

Царства Божијег и 

сједињујемо се са 

Богом,  иконе сведоче 

будуће Царство 

Божије у садашњем 

веку. 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

настав. Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, 

износи своја 

размишљења, 

црта,пише,чита 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

Српски 

језик, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Оцењивање се 

врши на основу 

процењивања 

реакције 

ученика, 

испитивање 

ставова, провере 

знања која 

ученици 

усвајали на часу, 

практичног 

индивидуаланог 

рада и у 

паровима, рад у 

групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивањеи 

самооцењивање 

кроз дискусије и 

дебате. 

Сумативно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изглед храма показује  

јединство Неба и 

земље; упознати 

садржај молитве Царе 

Небески; установити 

обим и квалитет 

стечених знања; 

уочити у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво 4.разреда 

описно 

оцењивање на 

класификционим 

периодим – 

оценама- 

задовољава, 

добар; истиче 

се; 

 



 

 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА  

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВА ЗА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:              ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 

(свака друга недеља) 

 

1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

 

Усвајање наставних садржаја које ученици не могу да разумејуи тј. о њима стекну знања на часовима 

редовне наставе. То су садржаји о реченици, њеном значењу , облику  вр. речи  и служби речи. Записивање 

правописно тачне реченице по диктату Стицање умећа препричавања текста и писменог изражавања на 

неку задату тему (основни и средњи ниво постигнућа) Савладавање технике јасног довољно брзог и тачног 

читања непознатог текста.Увежбавање и понављање садржаја  у циљу  стечених знања према својим 

могућностима 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева 

1 

ЈЕЗИК: 

ГРАМАТИКА: 

одреди основне 

реченичне 

чланове; 

- разликује врсту 

речи од 

службе речи у 

реченици; 

-поштује и 

примени 

8 

СТИЦАЊЕ знања о реченици, делови 

реченице; реченице по облику и значењу 

 

Овладавање терминима; њихово 

уочавање у реченици и примена у 

правилном склапању реченица (именице, 

глаголи, придеви, бројеви, заменице) 

 

Утврђивање знања о врстама речи и 

њиховој служби у реченици 

Управни инеуправни говор (уочавање и 

записивање) 

 

Индивидуализованим 

 диференцираним 

обликом рада 

метода:  

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- игра 

интеракцијом 

ученика и учитеља  

Вршњачка помоћ 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања ученика 

и самосталности у 

раду 

-усмене провере 

-белешке 

 



 

 

основна 

правописна 

правила; 

-правилно пише 

сва три 

модела управног 

говора; 

2 

ПРАВОПИС 

-поштује и 

примени 

основна 

правописна 

правила; 

-правилно пише 

сва три 

модела управног 

говора; 

5 
- Практична примена и усвајање 

правописних правила језика 

- Служење правописним речником 

Радом на 

припремњеним 

наставним листицима 

са диференцираним 

задацим 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања ученика 

и самосталности у 

раду  

-усмене провере 

-н.листићса 

издиференцираним 

задацима 

-белешке 

 

3 

Култура 

изражавања 

(усмено и 

писмено) 

-чита са 

2 

Овладавање правилним изговором речи, 

исказа, реченица, пословица, краћих 

текстова 

 

Тачан изговору појединих реченица 

Отклањање грешака које се јављају у 

говору и писању ученика 

увежбавати јасно, 

прецизно и 

разговетно 

изговарање реченице, 

поштовање 

интонације и 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања ученика 

и самосталности у 

раду 



 

 

разумевањем 

различите 

текстове; 

− чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице /стиха; 

- споји више 

реченица у 

краћу и дужу 

целину; 

- препричава, 

прича и 

описује и на 

сажет и на 

опширан начин; 

 

Прича о догађајима и 

доживљајима, стварним и 

измишљеним (усмено и 

писано). 

Описујељуде, животиње и 

природу (плански приступ) – 

усмено и писано. 

Језичке вежбе: проширује и 

допуњује реченица 

различитим врстама речи, 

промена реда речи у реченици, 

промена дужине реченице. 

правилно 

акцентовање у 

реченицама 

-реализовати 

различите 

програмске вежбе 

(правописне, језичке, 

лексичко-

семантичке) 

-припрема, 

мотивише, чита; 

усмено излаже; 

-приказује, 

показује; 

-демонстрира 

-усмерава 

активности 

ученика 

-подстиче ученике 

да 

-усмене провере 

н.листићса  

-издиференцираним 

задацима 

-белешке 

4 

КЊИЖЕВНИ 

ПОЈМОВИ 

-одреди тему, 

редослед 

догађаја, време и 

место 

дешавања у 

3 

Увођење ученика у свет књижевности и 

осталих књижевних текстова 

 

Стицање знања, умења и навика који ће 

допринети развоју не само књижевне 

културе, већ и опште културе на којој се 

темељи укупно образовање; 

 

 Препричавање текста 

ученици се мотивишу 

на 

читав низ стварал. 

активности које 

настају 

поводом дела 

-ученик треба да 

разликује 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања ученика 

-усмене провере  

-н.листић са 

издиференцираним 



 

 

прочитаном 

тексту; 

-именује главне 

и споредне 

ликове и 

разликује 

њихове врлине и 

мане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опис , приповедање, 

дијалог 

 

 

Рад на тексту , 

издвајање тематских 

целина;  

Одговори на 

постављена питања... 

Вршњачка помоћ 

задацима 

-белешке 

  18    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА    

математика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   

 

МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД:                  ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 

(свака друга недеља) 

 

1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА:                      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

ДОПУНСКА НАТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

 
 

Усвајање наставних садржаја које ученици не могу да разумеју и  о њима стекну знања на часовима редовне 

наставе. То су садржаји о природним бројевима и рачунским радња у оквиру прве хиљаде . Тачно  

записивање вишецифрених бројева и   стицање умећа коришћења јединица мере за дужину, масу, површину 

и израчунавања задатака на основном нивоу постигнућа. Тачно решавање задатака са текстом са највише 

две рачунске радње. 

Редни број Назив теме Оријентациони број 

часова Циљеви за тему Начин остваривања 
Начин праћења 

ефеката и 

остварености циљева 

1. 

СКУП ПРИРОДНИХ 

БРОЈЕВА 

Ученик ће моћи да: 
прочита, запишеиупореди 

природнебројевеи 

прикажеихнабројевној 

правој; 

-извршичетириосновне 

рачунскеоперацијеускупу 

N0; 

- решиједначинусаједном 

рачунскомоперацијом; 

- одредиизапишескуп 

решењанеједначинеса 

сабирањемиодузимањем; 

- 

уочиделовецелинеизапише 

 

 

 

 

 

 

10 

Чита, пише и упоређује бројеве 

до милиона и веће од милиона 

Зна писмено да сабира и 

одузима преко 1000 

Зна да множи и дели са 

остатком и без остатка преко 

1000  

Зна особине рачунских 

операција, приоритет операција 

и употребу заграда 

Решава једноставне проблемске 

ситуације 
 

увођење ученике у 

проблемску 

ситуацију и 

истицање важност 

поступка 

-давање смернице 

ка решењу 

- оспособљава за 

решавање 

сложених задатака 

- указивање на 

уочавање 

односа и 

законитости 

-подстцање 

наразмишљање 

-Праћење 

напредовања ученика 

усменим одговором 

на табли 

 

 -писменим проверама 

 на наст. лист 

 

-ангажовањем 

ученика на редовним 

часовима  

 

-сумативно и 

формативно 

оцењивање 

 

-Домаћи задаци 

ученика 



 

 

јер оно види у 

одабир једног 

решења 

- обезбеђивање 

стицања 

знања на вишем 

нивоу 

- осмишљавање и 

уводи 

ученика у 

проблемску 

ситуациј 

2. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Ученик ће моћи да: 

 

прочита, упореди и 

претвори јединице за 

мерење површине и 

запремине 

 

4 
Зна да упоређује површи 

фигура 

Користи јединице мере за 

површину и запремину 

- упућивање на 

повезивање 

- примери задатке о 

функционалној 

зависност 

површине од 

дужине 

- указивање и 

упућивање на 

површину код 

сложених 

фигура 

- настојање да знања 

буду 

применљива 

-Праћење 

напредовања ученика 

усменим одговором 

на табли 

 

 -писменим проверама 

 на наст. лист 

 

-ангажовањем 

ученика на редовним 

часовима  

 

-сумативно и 

формативно 

оцењивање 

 

-Домаћи задаци 

ученика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

-црта мреже и прави 

моделе 

квадра и коцке; 

-препозна сликовну 

представу изгледа тела 

посматраног са 

различитих 

страна; 

-израчуна површину 

квадрата и 

правоугаоника; 

-израчуна површину и 

запремину квадра и 

коцке; 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Израчунава површину 

правоугаоника и квадра 

Зна да црта мрежу квадра и 

коцке 

Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

Прављење различитих 

модела 

- упућивање на 

примену 

стечених знања и 

коришћење 

у даљем раду 

- навикава на израду 

скице 

као првог корака ка 

решењу 

-упућивање на 

заједничко 

проналажење решења 

-Праћење 

напредовања ученика 

усменим одговором 

на табли 

 

 -писменим проверама 

 на наст. лист 

 

-ангажовањем 

ученика на редовним 

часовима  

 

-сумативно и 

формативно 

оцењивање 

 

-Домаћи задаци 

ученика 



 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА  

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ЗА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   

 

МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД:                  ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА:                      36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Развијање логичког мишљења, поступка решавања 

проблемских задатака  

-развијање тачности и прецизности при раду и логичкиг мишљења  

-оспособљавање ученика за самостално решавање проблема  

-развијање способности уочавања битног у проблему  

-прецизност и уредност при раду 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријента

циони 

број 

часова 

Циљеви за тему 
Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева 

1. 

СКУП ПРИРОДНИХ 

БРОЈЕВАСкуп 

природних 

бројева са нулом. 

Месна вредност 

цифре. 

Својства скупа 

природних бројева. 

Изрази са више 

операција (бројевни 

изрази и изрази са 

променљивом). 

Једначине и 

неједначине у скупу 

N0. 

Сабирање и 

одузимање разломака 

20 

Нумерише вишецифрене бројеве 

Записује природне бројеве у облику 

збира вишеструких декадних јединица 

Приказује бројеве на бројевној 

полуправи употребом знакова <, >, = и ≠ 

Зна писмено да сабира и одузима преко 

1000 

Зна да множи и дели са остатком и без 

остатка преко 1000  

Зна особине рачунских операција, 

приоритет операција и употребу заграда 

Зна да решава разломке 

Разуме и зна да решава текстуалне 

задатке који се своде на основне 

рачунске радње и при томе уме да 

користи слова за запис непознатог броја 

Решава једноставне проблем ситуације 

-припрема  и  избор 

задатака  

 

-стварање услова за 

стицање знања на 

вишем нивоу  

 

-увођење уч.  у 

проблемску 

ситуацију  

 

-одабир једног 

решења  

 

 

 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере на 

табли (самосталан 

рад ученика) 

наст.листић са 

издиференцираним 

задацима 

белешке 

формативно и 

сумтивно 

оцењивање 

 

 



 

 

са једнаким 

имениоцима. 

Сабирање иодузимање 

децималних бројева 

Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

 

 

 

 

 

 

увођење ученике у 

проблемску  

ситуацју 

 

- указвање  на 

уочавање односа и 

поступност у 

решавању 

сложених задатак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере 

белешке 

 

2. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење површине 

(јединице за 

површину). 

Површина квадрата и 

правоугаоника. 

Површина квадра и 

5 

Упоређује површи фигура 

Користи јединице мере за површину 

Решава једноставне проблем ситуације 

Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

 графички приказ и  

повезивање 

стечених знања  

 

повезаност 

величина у 

сложеним 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере на 

табли (самосталан 

рад ученика) 



 

 

коцке. 

Мерење запремине 

(јединице за 

запремину). 

Запремина квадра и 

коцке. 

примерима  

 

- примена у 

разноврсним 

задацима  

 

упућивање на 

повезивање 

- примери зад. о 

функционалној 

зависност 

површине од 

дужине 

- указивање и 

упућивање на 

површину код 

сложених 

фигура 

- настојање да знања 

будуприменљива 

наст.листић са 

издиференцираним 

задацима 

белешке 

формативно и 

сумтивно 

оцењивање 

 

 

3. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Површина правоугаоник 

иквадрата 

Квадар и коцка површина 

и запремина 

11 

Израчунава површину правоугаоника и 

квадра 

Зна да црта мрежу квадра и коцке 

Израчунава обим и површину кваддра и 

коцке 

Решава проблемске ситуације 

упућивање на 

повезивање 

- примери зад. о 

функционалној 

зависност 

површине од 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

усмене провере на 

табли (самосталан 



 

 

Решава логичко-комбинаторне 

проблеме 

дужине 

- указивање и 

упућивање на 

површину код 

сложених 

фигура 

- настојање да 

знања 

будуприменљива 
 

рад ученика) 

наст.листић са 

издиференцираним 

задацима 

белешке 

формативно и 

сумтивно 

оцењивање 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ : 

Наставе ЧОС-а је развијање моралних особина, ставова и уверења 

ученика, упознавање ученике са школским животом и односима којима 

уважавајудруге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-

хигијенских и здравствених навика и формирање става о заштити животне 

средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ:  ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ  

РАЗРЕД:  ЧЕТВРТИ  

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА:  1  

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА:  36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. 

н. 

теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

  

ЦИЉЕВИ 

И ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА 

ПРАЋЕЊЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

              ПОСТИГНУЋА 

 

 

 

1. 

 

 

 

ПОДСТИЦАЊЕ 

ДОГОВОРА И 

САРАДЊЕ  

 

 

 

3 

 

- Изражавање својих потреба и 

уважавање потреба других без 

агресивности 

- Ученик се придржава правила 

понашања у школи 

- Стицање нових пријатеља 

 

-   Правилно и безбедно кретање у 

саобраћају  

 

Музичка 

култура:  

Обрада песама 

о другарству  

Природа и 

друштво:   

Моја домовина 

– део света 

Саобраћај 

 

Српски језик:  

Основни 

облици усменог 

и писменог 

изражавања 

Ликовна 

култура 

Облик, простор, 

композиција 

 

 

Посматрање  и  

праћење ангажовања ученика 

продукти ученикових 

активности 

Белешке 

Задовољство ученика  

 

Праћење повезивање садржај 

рада са ситуацијама из 

свакодневног 

живота у школи и ван ње 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

ХИГИЈЕНА И 

ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

 

8 

 

- Стицање хигијенских навика  

- Боравак на ваздуху,  значај за 

здравље 

- Упознавање штетности лекова и 

дувана и психоактивнх супстанци 

- Упознавање заразних болести и 

њиховог ширења 

- Значај правилне исхране – 

разноврсност у исхрани 

 

-Пубертет, 

карактеристикепубертета 

сазревањеличности 

 

Природа и 

друштво:  

Сусрет са 

природом 

Наше тело 

 

Физичко 

васпитање:  

Основи 

спортских игара 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика  

 

Праћење повезивање садржај 

рада са ситуацијама из 

свакодневног 

живота у школи и ван ње 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

ЖИВОТ У 

ШКОЛИ 

 

 

 

 

8 

 

Права и обавеза  

Решавање конфликтних ситуација,  

договор 

Потребе обе стране (сарадња) 

Понашање у школи и ван школе 

Активно учествује у животу и раду 

школе 

 

Дечија недеља 

 

Дан школе 

Природа и 

друштво:  

 Моја домовина 

– део света 

Грађанско 

васпитање:  

Заједно 

стварамо 

демократску 

атмосферу у 

нашем разреду 

Физичко 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика  

 

 

Праћење повезивање садржај 

рада са ситуацијама из 



 

 

 

Савиндан 

васпитање:   

Основи 

спортских игара 

 

Српски језик: 

Основни 

облици 

писменог и 

усменог 

изражавања 

свакодневног 

живота у школи и ван ње 

 

 

 

4. 

 

 

АДАПТАЦИЈА НА 

ШКОЛУ И 

СОЦИЈАЛНА 

ИНТЕГРАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5 

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 животне 

средине 

 

Учионица 

Школско двориште 

Наш град 

Чувајмо природу 

 

Српски језик:   

Основни 

облици 

писменог и 

усменог 

изражавања 

 

Ликовна 

култура:  

Амбијент – 

сценски 

простор 

Драмска 

секција 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика 

Праћење повезивање садржај 

рада са ситуацијама из 

свакодневног 

живота у школи и ван ње 



 

 

СРЕДИНЕ  

 

   
   

 

 

5. 

 

 

РАЗВИЈАЊЕ И 

ЊЕГОВАЊЕ 

ЉУДСКИХ 

ВРЕДНОСТИ 

 

 

4 

 

- Развијање и неговање правих 

људских вредности 

- Поштовање старијих  

неговање љубави за родитеље, рођаке,  

пријатеље, вршњаке, пружање помоћи 

када је то потребно 

 

-Уважавање других,  прихватање 

пораза,  са честиткама противнику 

 

Ликовна 

култура:  

Линија,  

простор,  

волумен,  боја,  

површина 

Српски језик:  

Основни 

облици 

писменог и 

усменог 

изражавања 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика  

Праћење повезивање садржај 

рада са ситуацијама из 

свакодневног 

живота у школи и ван ње 

 

 

 

6. 

 

 

ЗАШТИТЕ ОД 

НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

И ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

 

4 

 

 

Коме се обраћамо када се над нама 

врши или смосведоци насиља 

 

Насиље, злостављање, занемаривање 

 

Нивои насиља ; Радионице 

Природа и 

друштво   

Групе људи: 

становници и 

народи краја 

(права и 

обавезе; 

обичаји; 

суживот). 

Српски језик – 

Језичка 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика  

Праћење повезивање садржај 

рада са ситуацијама из 

свакодневног 



 

 

култура: 

Различите 

комуникативне 

ситуације 

(комуникација 

са 

одраслима и са 

вршњацима; у 

школи, у 

продавници, 

телефонски 

разговор, 

поздрављања, 

честитања и сл.) 

живота у школи и ван ње 
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ДРУШТВНЕ, ТЕХНИЧКЕ,  

ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И 

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљје подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног 

 и квалитетног коришћења слободног времена, ради богаћења друштвеног 

живота и разоноде, развијања и неговања другарства и пријатељства, 

дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способност, 

осамостаљивање, развој неких вештина и друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ДТХСКА 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА:               1-2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36- 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Р.бр. Тема/област ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Обрада Утврђивање Свега 

1. Друштвене  активности 

 

 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

.Комуникација 

 

.Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална компетенција 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

Одговоран однос према 

околини 

4 4 8 

2. Техничке активности 

 

 

3 3 6 

3. Хуманитарне активности 

 

 

4 4 8 

4. Спортске активности 

 

 

10 10 20 

5. Културне активности 

 

15 15             30 



 

 

  

Естетичка компетенција 

 

Предузимљивост 

оријентација ка 

предузетништву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

САДРЖАЈИ 

РАДА 

Број 

часа 

 

 

ЦИЉЕВИ 

И ЗАДАЦИ 

КОРЕЛА

ЦИЈА 
АКТИВНОСТИ 

МЕТОДЕ И 

НАЧИН 

ИЗВОЂЕЊА 

Начин 

провере  

остварености  

исхода 

 

 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

ДРУШТВЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Радионице „Школа 

без насиља“ 

Активности поводом 

обележавања: 

Дечије недеље, Дана 

планете Земље, 

Дана 

воде, Дана борбе 

против пушења, Дана 

заштите животне 

средине 

 

 

ТЕХНИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 

-Уређење школског 

простора - 

Израда честитки 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Oспособљава ученике за 

лепо и изражајно 

рецитовање, читање и 

самостални истраживачки 

рад. 

 

Развој културе писменог 

изражавања, маштовитости 

и креативности 

 

Развијање интереса за 

сарадњу и групни рад  

 

Развијање и неговање  

хуманих вредности, 

пружања помоћи и 

подршке вршњацима 

 

Развијање интересовања за 

рад на уређењу школског 

паноа 

 

 

 

 

 

Српски 

језик 

 

 

Пројектна 

настава 

 

 

 

Математи

ка 

 

Природа и  

Друштво 

 

Ликовна 

-слушање рецитовања 

познатих глумаца  

-вежбе мимике и 

гестикулације  

-увежбавање рецитовања 

конкретних песама  

-читање књижевно-

уметничких текстова по 

улогама  

-драматизација текстова  

-организовано гледање и 

анализирање позоришних 

представа  

-припрема за такмичење  

-прикупљање и објављивање 

разговор 

 

интерактивна 

 

писани радови 

 

 

текстуална 

 

дијалошка 

 

стваралачка 

 

 

игра улога 

демонстартивн

а 

 

 

кооперативна 

 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

такмичење 

активно 

учествовање у 

наставном 

процесу 

однос према 

 

 

 

Критеријуми  

за процену: 

 

-Да  ли је 

обезбеђена 

добра 

међупред 

метна 

компентен 

ција? 

 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

 

-Да ли је 



 

 

поводом значајних 

датума 

 

ХУМАНИТАРНЕ 

АКТИВНОСТИ 

-Акције поводом 

Дечје 

Недеље 

-Јесењи крос 

-Сарадња са Црвеним 

крстом 

-Помоћ болесном 

другу 

-Помоћ старим 

особама 

 

СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ 

Организовање 

спортских 

такмичења -

одељенска 

-међуодељенска 

- међушколска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање са културом 

драмског стваралаштва. 

 

Богаћење и развијање 

маште и креативног начина 

мишљења 

 

Развијање способности за 

концентрацију и 

способности за јавне 

наступе, као и 

импровизованог 

изражавања, 

 

Развијање критичке 

способности,  

самоконтроле, 

досетљивости... 

 

Развијање ликовних 

стваралачких способности 

ученика, љубави према 

ликовној уметности  и 

уметности у уопште. 

 

Развијање памћења 

повезивање опажених 

 култура 

 

Музичка 

култура 

 

Физичко 

васпитање 

 

 

 

Верска 

настава 

 

 

 

 

података непосредним 

контактима. Путем интернета 

емисија „Нестрпљиви снови“и 

шк. сајта и  ФБ 

странице:“Десанкини 

основци“ 

-проширивање и 

продубљивање ликовних 

задатака који се раде на 

редовним часовима ликовне 

културе 

-упознавање и рад са 

ликовним техникама које се не 

могу упражњавати на 

редовним часовима 

-групне радове ученика на 

великим форматима 

-уређење школског ентеријера 

-излагање радова у школи и 

ван школе 

-припрема радова за конкурсе 

током целе школске године 

практично 

 извођење 

 

 

практични рад 

 

учење по  

моделу 

 

 

разговор 

 

интерактивна 

 

писани радови 

 

 

текстуална 

 

дијалошка 

 

стваралачка 

 

 

игра улога 

демонстартивн

а 

 

раду 

 

 

 

усвојеност 

здравствено 

хигијенских 

навика 

степен 

савладаности

моторичких 

знања и 

умења 

 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

-Да ли је 

добар избор 

наставних  

метода и 

облика рада. 

 

 

Да ли су  

захтеви у 

задатака били 

тешки (лаки) ? 

 

 

-Колико су 

активности 

биле 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 

 

 



 

 

КУЛТУРНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Посете: 

-позоришту 

-музеју 

-учествовање у 

активностима 

поводом 

школских празника 

 

 

 

30 

информација 

 

Развијање љубави према 

природи. 

 

Схватање значаја очувања 

здраве планете кроз развој 

хармоничног односа 

између човека и природе 

 

 

 

 

 

 

-увежбавање рецитовања 

конкретних песама 

 

-  састављање кореографија за  

ритмичке игре 

 

-израда зидних новина 

 

- учешће на школским 

приредбама 

 

 

-различити облици кретања и 

физичке 

активности,надметања у 

спретности,игре лоптом и 

вијачом 

јавни наступ,посете изложбе 

 

-продајна изложба ученичких 

рукотворина,демонстрација 

вештина и умећа ; Дечија 

недеља и новогодишњи вашар 

 

-игра-различити облици 

кретног изражавања 

 

 

 

кооперативна 

 

практично 

 извођење 

 

 

практични рад 

 

учење по  

моделу 

 

задовољство 

ученика  

такмичење 

активно 

учествовање у 

наставном 

процесу 

однос према 

раду 

 

 

 

усвојеност 

здравствено 

хигијенских 

навика 

степен 

савладаности

моторичких 

знања и 

умења 

 

 

 

 



 

 

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  4. 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 

 

         

  



 

 

 

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 4.  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 

 


