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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

Циљеви наставе и учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да 

правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 

писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да 

стиче основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи 

националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и 

светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају 

емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, 

подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко 

мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим 

врстама читањаоспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива 

различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 

књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и 

књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик 

РАЗРЕД: Пети 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 5 

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

1. КЊИЖЕВНОСТ - разликује књижевни и некњижевни текст; 

упоређује одлике фикционалне и нефикционалне 

књижевности 

- чита са разумевањем и опише свој доживљај 

различитих врста књижевних дела 

- чита са разумевањем одабране примере осталих 

типова текстова 

- одреди род књижевног дела и књижевну врсту 

- разликује карактеристике народне од 

карактеристика уметничке књижевности 

- разликује реалистичну прозу и прозу засновану 

на натприродној мотивацији 

- анализира елементе композиције лирске песме 

(строфа, стих); епског дела у стиху и у прози 

(делови фабуле - поглавље, епизода; стих); 

драмског дела (чин, сцена, појава) 

- разликује појам песника и појам лирског 

субјекта; појам приповедача у односу на писца 

- разликује облике казивања 

- увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике 

- одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком тексту 

- процени основни тон певања, приповедања или 

драмске радње (шаљив, ведар, тужан и сл.) 

- развија имагинацијски богате асоцијације на 

основу тема и мотива књижевних дела 

- одреди тему и главне и споредне мотиве  

49 21 70 
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- анализира узрочно-последично низање мотива 

- илуструје особине ликова примерима из текста 

- вреднује поступке ликова и аргументовано 

износи ставове 

- илуструје веровања, обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости описане у књижевним 

делима 

- уважава националне вредности и негује српску 

културноисторијску баштину 

- наведе примере личне добити од читања 

- напредује у стицању читалачких компетенција 

- упореди књижевно и филмско дело, позоришну  

представу и драмски текст 

2а. ЈЕЗИК 

 

Граматика 

(морфологија, 

синтакса) 

- разликује променљиве речи од непроменљивих 

- разликује категорије рода, броја, падежа речи 

које имају деклинацију 

- разликује основне функције и значења падежа 

- употребљава падежне облике у складу са 

нормом 

- употребљава глаголске облике у складу са 

нормом 

- разликује основне реченичне чланове (у 

типичним случајевима) 

36 14 50 

2б. ЈЕЗИК 

Правопис 

- доследно примењује правописну норму у 

употреби великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; интерпункцијских 

знакова 

- користи правопис (школско издање) 

7 6 13 
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2в. ЈЕЗИК 

Ортоепија 

- правилно изговара речи водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији реченице 

- говори јасно поштујући књижевнојезичку 

норму 

- течно и разговетно чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

2 5 7 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА - користи различите облике казивања: 

дескрипцију (портрет и пејзаж), приповедање у 1. 

и 3. лицу, дијалог 

- издваја делове текста (наслов, пасусе) и 

организује га у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста) 

- саставља говорени или писани текст о 

доживљају књижевног дела и на теме из 

свакодневног живота и света маште 

- проналази експлицитно и имплицитно садржане 

информације у једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту 

22 18 40 
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Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 
Облик 

рада 

Методе 

1. КЊИЖЕВНО

СТ 

- разликује 

књижевни и 

некњижевни 

текст; упоређује 

одлике 

фикционалне и 

нефикционалне 

књижевности 

- чита са 

разумевањем и 

опише свој 

доживљај 

различитих врста 

књижевних дела 

- чита са 

разумевањем 

одабране примере 

осталих типова 

текстова 

- одреди род 

књижевног дела и 

књижевну врсту 

- разликује 

карактеристике 

народне од 

карактеристика 

уметничке 

књижевности 

- разликује 

реалистичну 

прозу и прозу 

ЛИРИКА  

Лектира 

Књижевни термини и 

појмови 

 

ЕПИКА  

Лектира 

Књижевни термини и 

појмови 

 

ДРАМА 

Лектира 

Књижевни термини и 

појмови 

 

НАУЧНОПОПУЛАР

НИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

Допунски избор 

лектире 

 

Рад у 

паровима,  

 

индивидуал

ни рад, 

 

групни рад,  

 

фронтални 

рад. 

Mонолошка,  

 

дијалошка 

метода, 

 

методе 

демонстрирањ

а,  

 

текстовна 

метода, 

 

квизови. 

Страни језик 

Историја 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање  

 

Усмена 

провера 

Писмена 

провера 

Разговор са 

ученицима 

 

Иницијална 

процена 

достигнутог 

нивоа знања 

 

Праћење рада 

ученика, 

обнављање 

стечених знања, 

провера 

усвајања нове 

лексике. 

 

 

Праћење 

напредовања, 

бележење 

успешности, 

уочавање 

надарених, као 

и оних који 

спорије 

напредују. 
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засновану на 

натприродној 

мотивацији 

- анализира 

елементе 

композиције 

лирске песме 

(строфа, стих); 

епског дела у 

стиху и у прози 

(делови фабуле - 

поглавље, 

епизода; стих); 

драмског дела 

(чин, сцена, 

појава) 

- разликује појам 

песника и појам 

лирског субјекта; 

појам 

приповедача у 

односу на писца 

- разликује 

облике казивања 

- увиђа звучне, 

визуелне, 

тактилне, 

олфакторне 

елементе 

песничке слике 

- одреди стилске 

фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевно-

уметничком 

тексту 

- процени 

основни тон 

певања, 
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приповедања или 

драмске радње 

(шаљив, ведар, 

тужан и сл.) 

- развија 

имагинацијски 

богате 

асоцијације на 

основу тема и 

мотива 

књижевних дела 

- одреди тему и 

главне и споредне 

мотиве  

- анализира 

узрочно-

последично 

низање мотива 

- илуструје 

особине ликова 

примерима из 

текста 

- вреднује 

поступке ликова 

и аргументовано 

износи ставове 

- илуструје 

веровања, 

обичаје, начин 

живота и догађаје 

у прошлости 

описане у 

књижевним 

делима 

- уважава 

националне 

вредности и 

негује српску 

културноисторијс
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ку баштину 

- наведе примере 

личне добити од 

читања 

- напредује у 

стицању 

читалачких 

компетенција 

- упореди 

књижевно и 

филмско дело, 

позоришну 

представу и 

драмски текст 

 

 

2a. ЈЕЗИК 

 

Граматика 

(морфологија, 

синтакса) 

- разликује 

променљиве речи 

од 

непроменљивих 

- разликује 

категорије рода, 

броја, падежа 

речи које имају 

деклинацију 

- разликује 

основне функције 

и значења падежа 

- употребљава 

падежне облике у 

складу са нормом 

- употребљава 

глаголске облике 

у складу са 

нормом 

- разликује 

Променљиве речи: 

именице, заменице, 

придеви, бројеви (с 

напоменом да су неки 

бројеви 

непроменљиви), 

глаголи; 

непроменљиве речи: 

прилози (с 

напоменом да неки 

прилози могу имати 

компарацију) и 

предлози.  

Именице - значење и 

врсте (властите, 

заједничке, збирне, 

градивне; мисаоне, 

глаголске).  

   Иницијални 

тест 

Полугодишњи 

тест 

Завршни тест 

Контролни 

задаци 

Диктати 

Усмена 

провера 
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основне 

реченичне 

чланове (у 

типичним 

случајевима) 

Промена именица 

(деклинација): 

граматичка основа, 

наставак за облик, 

појам падежа.  

Основне функције и 

значења падежа (с 

предлозима и без 

предлога.  

Придеви - значење и 

врсте придева 

(описни, присвојни, 

градивни; месни и 

временски); род, број, 

падеж и компарација 

придева.  

Слагање придева са 

именицом у роду, 

броју и падежу.  

Заменице - личне 

заменице: промена, 

наглашени и 

ненаглашени облици, 

употреба личне 

заменице сваког лица 

себе, се.  

Бројеви - врсте и 

употреба: главни 

(основни, збирни 

бројеви, бројне 

именице на -ица) и 

редни бројеви.  

Глаголи - глаголски 
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вид (несвршени и 

свршени); глаголски 

род (прелазни, 

непрелазни и 

повратни глаголи); 

глаголски облици 

(грађење и основно 

значење): инфинитив 

(и инфинитивна 

основа), презент 

(презентска основа, 

наглашени и 

ненаглашени облици 

презента помоћних 

глагола), перфекат, 

футур I.  

Предикатска 

реченица - предикат 

(глаголски; именски); 

слагање предиката са 

субјектом у лицу, 

броју и роду; прави и 

неправи објекат; 

прилошке одредбе (за 

место, за време, за 

начин; за узрок и за 

меру и количину); 

апозиција. 

2б. ЈЕЗИК 

Правопис 

- доследно 

примењује 

правописну 

норму у употреби 

великог слова; 

састављеног и 

растављеног 

писања речи; 

интерпункцијски

Велико слово у 

вишечланим 

географским 

називима; у називима 

институција, 

предузећа, установа, 

организација 

(типични примери); 

велико и мало слово у 

  - правописни 

диктати, исправка 

грешака у датом 

тексту, тестови са 

питањима из 

правописа 

-уочавање и 

исправљање 

Иницијални 

тест 

Полугодишњи 

тест 

Завршни тест 

Контролни 
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х знакова 

- користи 

правопис 

(школско издање) 

писању присвојних 

придева.  

Заменица Ви из 

поштовања.  

Одрична речца не уз 

именице, придеве и 

глаголе; речца нај у 

суперлативу; 

вишечлани основни и 

редни бројеви.  

Интерпункцијски 

знаци: запета (у 

набрајању, уз вокатив 

и апозицију); 

наводници (наслови 

дела и називи школа); 

црта (уместо 

наводника у 

управном говору). 

правописне 

грешке у СМС 

комуникацији, 

као и у 

различитим 

типовима 

комуникације 

путем интернета. 

задаци 

Диктати 

Усмена 

провера 

2в. ЈЕЗИК 

Ортоепија 

- правилно 

изговара речи 

водећи рачуна о 

месту акцента и 

интонацији 

реченице 

- говори јасно 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму 

- течно и 

разговетно чита 

наглас књижевне 

и неуметничке 

текстове 

Место акцента у 

вишесложним речима 

(типични случајеви).  

Интонација и паузе 

везане за 

интерпункцијске 

знакове; интонација 

упитних реченица.  

Артикулација: гласно 

читање брзалица, 

најпре споро, а потом 

брже (индивидуално 

или у групи). 

  У оквиру 

правописних 

вежби пожељно је 

повремено 

укључити и 

питања којима се 

проверава графија 

(писана слова: 

велико и мало 

ћириличко Ћ, Ђ; 

велико и мало 

латиничко Ђ, 

велико Г, С, Ш 

Ортоепске вежбе 

Иницијални 

тест 

Полугодишњи 

тест 

Завршни тест 

Контролни 

задаци 

Диктати 

Усмена 

провера 
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3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- користи 

различите облике 

казивања: 

дескрипцију 

(портрет и 

пејзаж), 

приповедање у 1. 

и 3. лицу, дијалог 

- издваја делове 

текста (наслов, 

пасусе) и 

организује га у 

смисаоне целине 

(уводни, 

средишњи и 

завршни део 

текста) 

- саставља 

говорени или 

писани текст о 

доживљају 

књижевног дела и 

на теме из 

свакодневног 

живота и света 

маште 

- проналази 

експлицитно и 

имплицитно 

садржане 

информације у 

једноставнијем 

књижевном и 

некњижевном 

тексту 

Препричавање, 

причање, описивање - 

уочавање разлике 

између говорног и 

писаног језика; 

писање писма 

(приватно, имејл) 

Богаћење речника: 

синоними и 

антоними; 

некњижевне речи и 

туђице - њихова 

замена језичким 

стандардом; 

уочавање и 

отклањање 

безначајних 

појединости и 

сувишних речи у 

тексту и говору. 

Техника израде 

писменог састава 

(тежиште теме, избор 

и распоред грађе, 

основни елементи 

композиције и 

груписање грађе 

према 

композиционим 

етапама); пасус као 

уже тематске целине 

и његове 

композицијско-

стилске функције. 

Осам домаћих 

писмених задатака. 

Четири школска 

писмена задатка. 

  лексичко-

семантичке и 

стилске вежбе 

Усмена 

провера 

Школски 

задаци 

Домаћи задаци 

Писмени 

задаци 
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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. 

СЈ.1.4.2; СЈ. 1.4.3; СЈ. 

1.4.4; СЈ.1.4.5;СЈ.1.4.6; 

СЈ.1.4.7; СЈ. 1.4.8; СЈ. 

1.4.9; СЈ. 2.4.1; СЈ. 

2.4.2; СЈ. 2.4.3; СЈ. 

2.4.4; СЈ.2.4.5; СЈ.2.4.6; 

СЈ.2.4.7; СЈ. 2.4.8; СЈ. 

2.4.9; СЈ. 3.4.2; СЈ. 

3.4.3; СЈ. 3.4.4; СЈ. 

3.4.5; СЈ. 3.4.6; СЈ.3.4.7. 

2.  ЈЕЗИК 

 

Комуникативна компетенција, компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, дигитална компетенција, 

решавање проблема. 

СЈ.1.2.7; СЈ.1.2.8; СЈ. 

1.3.2; СЈ. 1.3.3; СЈ. 

1.3.4; СЈ. 1.3.7; СЈ.1.3.8; 

СЈ. 1.3.9; СЈ. 1.3.10; 

СЈ.2.2.5; СЈ. 2.3.3; СЈ. 

2.3.6;  СЈ. 2.3.7; СЈ. 

2.3.8; СЈ. 3.2.5; СЈ. 

3.3.4; СЈ. 3.3.5; СЈ.3.3.6. 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Комуникативна компетенција, компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, одговоран однос према околини, 

решавање проблема. 

 

СЈ.1.1.6; СЈ.1.2.2: 

СЈ.1.2.3; СЈ.1.2.4; 

СЈ.1.2.5; СЈ. 1.2.6; СЈ. 

1.2.7; СЈ. 1.2.8; СЈ.2.2.1; 

СЈ. 2.2.2; СЈ.2.2.4; 

СЈ.2.2.5; СЈ.3.2.1; 

СЈ.3.2.5; СЈ 3.4.3. 
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CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), 

нарација (приповедање), аргументација, пропаганда * 

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, 

предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – 

последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава 

одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални) 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се 

сусреће у школи и свакодневном животу 

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)* 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње* 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са 

гласовним променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с 

облицима речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2608
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2608
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2609
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2609
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2613
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
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модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања* 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, 

хомонимију; метафору* као лексички механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, 

школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и 

оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни 

случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до 

данас) 

CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика 

CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 

CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 

CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој* 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
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CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

CJ.1.1.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); 

читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове 

CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се користи 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање) 

CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

CJ.2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као 

и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији 

примери) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2636
http://portal.ceo.edu.rs/mod/resource/tal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2637
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2640
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2614
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2540
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
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CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на 

основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 

градација, метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 

повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим 

критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем 

тексту 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2638
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2639
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2618
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2620
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
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CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу 

њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави* 

  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2562
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2563
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2564
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски језик и књижевност 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави матерњег језика не постижу 

задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. 

Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у 

усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским 

радом ван редовне наставе. Током даље редовне наставе такве ученике не треба испуштати из вида, односно 

диференцирањем редовне наставе омогућити ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

Редни 

број  
Назив теме  Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

 

 

 

Граматика 
17 

- оспособљавање ученика да 

препознају облике именских 

речи и да их правилно користе 

- бољи резултати на 

проверама, побољшање 

говорне културе 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

Праћење и 

евидентирање 

побољшаних 

резултата, 

програмирање 

наставе према 

индивидуалним 

способностима 

ученика 

2. 

 

 

 

 

 

Правопис 

8 - побољшање писмене културе 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

Праћење и 

евидентирање 

побољшаних 

резултата, 

програмирање 

наставе према 

индивидуалним 

способностима 

ученика 

3. 
 

Књижевност 
6 - боље познавање обрађених 

књижевних дела 

индивидуални,  
Праћење и 

евидентирање 

побољшаних 
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групни,  

фронтални 

резултата, 

програмирање 

наставе према 

индивидуалним 

способностима 

ученика 

4. 

 

 

 

Књижевно-теоријски 

појмови  
5 

- усвајање основних термина 

науке о књижевности  

 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

Праћење и 

евидентирање 

побољшаних 

резултата, 

програмирање 

наставе према 

индивидуалним 

способностима 

ученика 
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ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски језик и књижевност 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Развијање љубави према српском језику и потребе за унапређивањем; поступно и темељито упознавање граматике 

српског језика; обнављaње, систематизација знања и делимично проширивање садржаја из граматике и правописа из 

претходних разреда; упознавање и примена граматике и правописа; развијање осећања за аутентичне естетске вредности у 

књижевности; уверљиво усмено и писмено изражавање; развијање такмичарског духа и жеље за стицањем нових знања из 

језика и граматике; унапређивање рада наставе. 

 

Редни 

број  
Назив теме  Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

 

 

 

Језик 

Граматика 

Правопис 
24 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и републичко 

такмичење из Српског језика  

 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

 

истраживачки 

- примењује 

претходно стечена 

знања 

- овладава новим 

граматичким и 

правописним 

законитостима   

- уз помоћ 

наставника решава 

тестове са ранијих 

такмичења 

2. 

 

 

 

Књижевност 

Школска лектира 

Домаћа лектира 

 

8 

- увођење ученика у структуру 

и анализу дела 

- тумачење главних мотива и 

песничких слика у лирској 

песми 

- развијање осећања за 

аутентичне естетске 

вредности у књижевној 

уметности 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

- чита, анализира и 

интерпретира дела 

по избору ученика 

и наставника 

- уочава главне 

мотиве и песничке 

слике  

- запажа основне 

карактеристике 
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ликова 

3. 

 

 

Култура изражавања  

Говорно изражавање 

Писмено изражавање 
4 

- развијање смисла и 

способности за правилно, 

течно, економично и 

уверљиво усмено и писмено 

изражавање 

- богаћење речника 

индивидуални,  

групни,  

фронтални 

- усваја општа 

правила о писму 

као облику 

општења  

- увежбава технике 

у изради писменог 

састава и анализира 

стилске грешке 

оцењених радова 



25 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Службени гласник бр. 15/ 2018 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА:  

 

Циљ наставе страног  језика у основном образовању заснива се на потребама 

ученика које се остварују овладавањем комуникативним вештинама и развијањем 

способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање 

сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба 

да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 

усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји 

норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који 

учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 

другог страног језика. 

Кроз наставу страних  језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест 

означају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других jeзика. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

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

1. Introduction 

( Поздрављање, 

представљање себе и 

других, описивање особа и 

места) 

Ученици ће бити у стању да: 

 

- разумеју краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање 

информација личне природе;  

- поздраве и отпоздраве,  представе себе и другог 

користећи једноставна језичка средства;  

- поставе и одговоре на једноставнија питања 

личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

-разумеју једноставније текстове у којима се 

описују способности у садашњости; 

- размене информације које се односе на 

способности; 

- опишу сталне способности у садашњости 

користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставнији опис живих бића, 

предмета и места и положаја у простору; 

- опишу жива бића, предмете и места и положаја 

у простору,  користећи једноставнија језичка 

средства;  

- разумеју  и формулишу једноставније изразе 

који се односе на поседовање и припадност;  

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

нешто; 

- разумеју и реагују на једноставне молбе; 

- упуте једноставне молбе;  

3 3 6 



29 

 

- уочавају сличности и разлике у култури 

становања 

2. My life ( Мој живот)  

 

 Ученици ће бити у стању да: 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују сталне и уобичајене радње/активности; 

- размене информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- опишу сталне, уобичајене радње/активности 

користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју, траже и дају једноставнија 

обавештења о хронолошком времену у ширем 

комуникативном контексту; 

- поставе и одговоре на једноставнија питања 

личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима;   

- опишу дневни / недељни распоред активности;  

- разумеју и реагују на једноставније исказе који 

се односе на изражавање допадања и 

недопадања; 

- изразе  допадање и недопадање уз једноставно 

образложење; 

- разумеју честитку и одговoре на њу; 

- упуте пригодну честитку; 

- разумеју и, примењујући једноставнија језичка 

средства, опишу начин прославе рођендана, као и 

време и начин прославе празника у земљама 

енглеског говорног подручја; 

- уоче сличности и разлике у временској 

6 7 13 
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организацији школске године у ВБ и код нас 

(мали и велики распусти) 

3. Аnimals ( Животиње)  

 

 Ученици ће бити у стању да: 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују тренутне радње; 

- размене информације које се односе на 

тренутне радње/активности; 

- разумеју и размене информације које се односе 

на тренутне и сталне /уобичајене 

радње/активности 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје / 

активности користећи неколико везаних исказа; 

- разуме и реагује на своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације које се 

односе на своје и туђе обавезе и правила 

понашања; 

- представе листу својих и туђих обавеза 

користећи одговарајућа језичка средства; 

- разумеју и реагују на једноставније исказе који 

се односе на жеље, интересовања и изражавање 

допадања и недопадања; 

- опишу своје и туђе жеље и интересовања и 

изразе  допадање и недопадање уз једноставно 

образложење 

7 7 14 

4. Holidays (Одмор и 

путовања) 

 

 Ученици ће бити у стању да: 

 

- разумеjу краће текстове у којима се описују 

догађаји и способности у прошлости; 

- разменe информације у вези са догађајима и 

7 7 14 
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способностима у прошлости;  

- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, историјску 

личност и сл.  

 

5. Food ( Храна и начини 

исхране) 

 

Ученици ће бити у стању да: 

 

- препознају и именују појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју и реагују на свакодневне изразе у вези 

са непосредним и конкретним потребама, 

осетима и осећањима;  

- изразе, основне потребе, осете и осећања  

једноставнијим језичким средствима; 

- разумеју једностване исказе који се односе на 

присуство/одсуство нечега и реагују на њих; 

- изразе присуство/одсуство нечега 

-разумеју и реагују на једноставније исказе који 

се односе на  описивање допадања и недопадања; 

-  изразе  допадање и недопадање уз једноставно 

образложење; 

- разумеjу и једноставне молбе и захтеве и 

реагују на њих;  

- упуте једноставне молбе и захтеве; 

- затражe и пружe кратко обавештење; 

- се захвалe на једноставан начин; 

- разумеју једноставније изразе који се односе на 

количину нечега; 

- питају и кажу колико нечега има/ нема, 

користећи једноставнија језичка средства;  

- на једноставан начин затраже артикле у 

6 7 13 
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продавници једноставним изразима за количину, 

наручи јело и/или пиће у ресторану и пита/каже/ 

израчуна колико нешто кошта; 

- састави списак за куповину – намирнице и 

количина намирница (две векне хлеба, пакет 

тестенине, три конзерве туњевине и сл.) 

- изрази количину у мерама – 100 гр шећера, 300 

гр брашна и сл.   

- уоче сличности и разлике у начину исхране у 

ВБ и код нас. 

6. The world ( Свет око нас) Ученици ће бити у стању да: 

 

- разумеју једноставне описе живих бића, појава 

и места и опишу их користећи једноставна 

језичка средства;  

-упореде и опишу карактеристике живих бића, 

појава  и места,  користећи једноставнија језичка 

средства;  

- разумеју, траже и дају једноставнија 

обавештења метеоролошким приликама у ширем 

комуникативном контексту; 

- опишу метеоролошке прилике и климатске 

услове у својој земљи и једној од земаља циљне 

културе једноставним језичким средствима – ВБ 

и САД; 

- часовне зоне – Београд – Лондон  

 

4 5 9 

7. Entertainment ( Свет забаве) Ученици ће бити у стању да: 

 

- разумеју жеље планове и намере и реагују на 

њих;  

- размене једноставне исказе у вези са својим и  

1 2 3 
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туђим жељама, плановима и намерама; 

- саопште шта они или неко други желе, 

планирају, намеравају; 

- разумеју  једноставније предлоге и одговоре на 

њих; 

- упуте једноставан предлог; 

- пружи одговарајући изговор или одговарајуће 

оправдање; 

- разумеју једноставно формулисане предлоге и 

реагују на њих; 

- затраже и упуте једноставно формулисане 

предлоге; 

- опишу најпознатија уметничка дела 

примерених узрасту из области филма.   
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 

Облик рада Методе 

1. Introduction 

(Поздравља
ње, 
представља
ње себе и 
других, 
описивање 
особа и 
места) 

- разумеју краће 

текстове који се 

односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација 

личне природе;  

- поздраве и 

отпоздраве,  

представе себе 

и другог 

користећи 

једноставна 

језичка 

средства;  

- поставе и 

одговоре на 

једноставнија 

питања личне 

природе;  

- у неколико 

везаних исказа 

саопште 

информације о 

себи и другима; 

Be,Can, 

Have got, 

питања 

Вокабулар: 

Поздрави, 

чланови 

породице, 

спортови, 

Лични 

подаци, 

бројеви и 

слова 

Фронтални, 

индивидуал

ни, у пару, 

групни. 

KM – читај/слушај 

и 

покажи/понови/доп

уни/ 

штиклирај/ 

исправи грешку; 

ТПР, пантомима; 

играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено описивање 

слике 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

музичка 

култура, 

физичко 

васпитање. 

Посматрањ

е и 

праћење, 

усмена 

провера 

кроз 

играње 

улога у 

паровима, 

симулације 

у паровима, 

тестови 

вештина  и 

различите 

технике 

формативн

ог 

оцењивања

. 

Анализа 

резултата са 

тестова 

вештина, 

анализа 

оспособљено

сти за усмено 

излагање, 

као и  

степена 

остварености 

припремљен

ог 

материјала и 

његове 

прилагођено

сти нивоу 

знања и 

циљној 

групи 

ученика 
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-разумеју 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују 

способности у 

садашњости; 

- размене 

информације 

које се односе 

на способности; 

- опишу сталне 

способности у 

садашњости 

користећи 

неколико 

везаних исказа; 

- разумеју 

једноставнији 

опис живих 

бића, предмета 

и места и 

положаја у 

простору; 

- опишу жива 

бића, предмете 

и места и 

положаја у 

простору,  

користећи 

једноставнија 

језичка 
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средства;  

- разумеју  и 

формулишу 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

поседовање и 

припадност;  

- питају и кажу 

шта неко има / 

нема и чије је 

нешто; 

- разумеју и 

реагују на 

једноставне 

молбе; 

- упуте 

једноставне 

молбе;  

 

2. My life ( Мој 

живот) 

 - препознају и 

именују појмове 

који се односе 

на тему; 

- разумеју 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују 

тренутне радње; 

- размене 

информације 

Граматика

: 

The Present  

Simple, 

yes/no and 

wh-

questions, 

ordinal 

numbers, 

adverbs of 

Фронтални, 

индивидуал

ни, у пару, 

групни. 

KM – читај/слушај 

и 

покажи/понови/доп

уни/ 

штиклирај/ 

исправи грешку; 

ТПР, пантомима; 

играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено описивање 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

билогија, 

физичко 

васпитање 

Посматрањ

е и 

праћење, 

усмена 

провера 

кроз 

играње 

улога у 

паровима, 

симулације 

у паровима, 

тестови 

Анализа 

резултата са 

тестова 

вештина, 

анализа 

оспособљено

сти за усмено 

излагање, 

као и  

степена 

остварености 
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које се односе 

на тренутне 

радње/активнос

ти; 

- разумеју и 

размене 

информације 

које се односе 

на тренутне и 

сталне 

/уобичајене 

радње/активнос

ти 

- опишу сталне, 

уобичајене и 

тренутне 

догађаје / 

активности 

користећи 

неколико 

везаних исказа; 

- разуме и 

реагује на своје 

и туђе обавезе; 

- размени 

једноставније 

информације 

које се односе 

на своје и туђе 

обавезе и 

правила 

понашања; 

frequency 

Вокабулар: 

Редни 

бројеви, 

датуми, 

време, 

месеци у 

години, 

временска 

прогноза, 

прaзници и 

фестивали, 

Допадање, 

недопадањ

е 

слике вештина  и 

различите 

технике 

формативн

ог 

оцењивања

. 

припремљен

ог 

материјала и 

његове 

прилагођено

сти нивоу 

знања и 

циљној 

групи 

ученика 
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- представе 

листу својих и 

туђих обавеза 

користећи 

одговарајућа 

језичка 

средства; 

- разумеју и 

реагују на 

једноставније 

исказе који се 

односе на жеље, 

интересовања и 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

- опишу своје и 

туђе жеље и 

интересовања и 

изразе  

допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење 

3. Аnimals  

( 

Животиње)  

 

 - препознају и 

именују појмове 

који се односе 

на тему; 

- разумеју 

једноставније 

текстове у 

којима се 

Граматика

: 

Present 

Continuous, 

Present 

Фронтални, 

индивидуал

ни, у пару, 

групни. 

KM – читај/слушај 

и 

покажи/понови/доп

уни/ 

штиклирај/ 

исправи грешку; 

ТПР, пантомима; 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

биологија, 

 

Посматрањ

е и 

праћење, 

усмена 

провера 

кроз 

играње 

улога у 

Анализа 

резултата са 

тестова 

вештина, 

анализа 

оспособљено

сти за усмено 

излагање, 
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описују 

тренутне радње; 

- размене 

информације 

које се односе 

на тренутне 

радње/активнос

ти; 

- разумеју и 

размене 

информације 

које се односе 

на тренутне и 

сталне 

/уобичајене 

радње/активнос

ти 

- опишу сталне, 

уобичајене и 

тренутне 

догађаје / 

активности 

користећи 

неколико 

везаних исказа; 

- разуме и 

реагује на своје 

и туђе обавезе; 

- размени 

једноставније 

информације 

које се односе 

Simple, 

Must, 

Object 

Pronouns 

Вокабулар: 

Животиње 

играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено описивање 

слике 

паровима, 

симулације 

у паровима, 

тестови 

вештина  и 

различите 

технике 

формативн

ог 

оцењивања

. 

као и  

степена 

остварености 

припремљен

ог 

материјала и 

његове 

прилагођено

сти нивоу 

знања и 

циљној 

групи 

ученика 
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на своје и туђе 

обавезе и 

правила 

понашања; 

- представе 

листу својих и 

туђих обавеза 

користећи 

одговарајућа 

језичка средства 

- разумеју и 

реагују на 

једноставније 

исказе који се 

односе на жеље, 

интересовања и 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

- опишу своје и 

туђе жеље и 

интересовања и 

изразе  

допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење 

4. Holidays 

(Одмор и 

путовања) 

 

 - разумеjу 

краће текстове у 

којима се 

описују 

догађаји и 

Граматика

: 

Past 

Simple/ 

Фронтални, 

индивидуал

ни, у пару, 

групни. 

KM – читај/слушај 

и 

покажи/понови/доп

уни/ 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

биологија, 

географија, 

Посматрањ

е и 

праћење, 

усмена 

провера 

Анализа 

резултата са 

тестова 

вештина, 

анализа 
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способности у 

прошлости; 

- разменe 

информације у 

вези са 

догађајима и 

способностима 

у прошлости;  

- опишу у 

неколико 

краћих, везаних 

исказа догађај 

из прошлости; 

- опишу неки 

историјски 

догађај, 

историјску 

личност и сл.  

 

Reguler 

and 

irregular 

verbs 

Вокабулар: 

Речи које 

су у вези са 

одмором и 

путовањим

а 

штиклирај/ 

исправи грешку; 

ТПР, пантомима; 

играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено описивање 

слике 

историја кроз 

играње 

улога у 

паровима, 

симулације 

у паровима, 

тестови 

вештина  и 

различите 

технике 

формативн

ог 

оцењивања

. 

оспособљено

сти за усмено 

излагање, 

као и  

степена 

остварености 

припремљен

ог 

материјала и 

његове 

прилагођено

сти нивоу 

знања и 

циљној 

групи 

ученика 

5. Food ( 

Храна и 

начини 

исхране) 

 

 - препознају и 

именују појмове 

који се односе 

на тему; 

- разумеју и 

реагују на 

свакодневне 

изразе у вези са 

непосредним и 

конкретним 

потребама, 

осетима и 

осећањима;  

Граматика

: 

Articles, 

some/any, 

countable/ 

Uncountabl

e nouns, 

How much/ 

How many 

Вокабулар: 

Фронтални, 

индивидуал

ни, у пару, 

групни. 

KM – читај/слушај 

и 

покажи/понови/доп

уни/ 

штиклирај/ 

исправи грешку; 

ТПР, пантомима; 

играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено описивање 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

биологија, 

географија, 

математика. 

Посматрањ

е и 

праћење, 

усмена 

провера 

кроз 

играње 

улога у 

паровима, 

симулације 

у паровима, 

тестови 

вештина  и 

Анализа 

резултата са 

тестова 

вештина, 

анализа 

оспособљено

сти за усмено 

излагање, 

као и  

степена 

остварености 

припремљен
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- изразе, 

основне 

потребе, осете и 

осећања  

једноставнијим 

језичким 

средствима; 

- разумеју 

једностване 

исказе који се 

односе на 

присуство/одсус

тво нечега и 

реагују на њих; 

- изразе 

присуство/одсус

тво нечега; 

разумеју и 

реагују на 

једноставније 

исказе који се 

односе на  

описивање 

допадања и 

недопадања; 

-  изразе  

допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење; 

- разумеjу и 

једноставне 

Храна и 

пиће 

слике различите 

технике 

формативн

ог 

оцењивања

. 

ог 

материјала и 

његове 

прилагођено

сти нивоу 

знања и 

циљној 

групи 

ученика 
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молбе и захтеве 

и реагују на 

њих;  

- упуте 

једноставне 

молбе и захтеве; 

- затражe и 

пружe кратко 

обавештење; 

- се захвалe на 

једноставан 

начин; 

- разумеју 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

количину 

нечега; 

- питају и кажу 

колико нечега 

има/ нема, 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства;  

- на једноставан 

начин затраже 

артикле у 

продавници 

једноставним 

изразима за 

количину, 
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наручи јело 

и/или пиће у 

ресторану и 

пита/каже/ 

израчуна 

колико нешто 

кошта; 

- састави списак 

за куповину – 

намирнице и 

количина 

намирница (две 

векне хлеба, 

пакет 

тестенине, три 

конзерве 

туњевине и сл.) 

- изрази 

количину у 

мерама – 100 гр 

шећера, 300 гр 

брашна и сл.   

- уоче 

сличности и 

разлике у 

начину исхране 

у ВБ 

 

6. The world  

( Свет око 

 - разумеју 

једноставне 

описе живих 

бића, појава и 

Граматика

: 

Comparativ

Фронтални, 

индивидуал

ни, у пару, 

 KM – читај/слушај 

и 

покажи/понови/доп

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

Посматрањ

е и 

праћење, 

усмена 

Анализа 

резултата са 

тестова 

вештина, 
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нас) места и опишу 

их користећи 

једноставна 

језичка 

средства;  

-упореде и 

опишу 

карактеристике 

живих бића, 

појава  и места,  

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства;  

- разумеју, 

траже и дају 

једноставнија 

обавештења 

метеоролошким 

приликама у 

ширем 

комуникативно

м контексту; 

- опишу 

метеоролошке 

прилике и 

климатске 

услове у својој 

земљи и једној 

од земаља 

циљне културе 

једноставним 

es, 

superlatives

, as…..as 

Вокабулар: 

Географск

и појмови 

групни. уни/ 

штиклирај/ 

исправи грешку; 

ТПР, пантомима; 

играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено описивање 

слике 

географија провера 

кроз 

играње 

улога у 

паровима, 

симулације 

у паровима, 

тестови 

вештина  и 

различите 

технике 

формативн

ог 

оцењивања

. 

анализа 

оспособљено

сти за усмено 

излагање, 

као и  

степена 

остварености 

припремљен

ог 

материјала и 

његове 

прилагођено

сти нивоу 

знања и 

циљној 

групи 

ученика 
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језичким 

средствима – 

ВБ и САД; 

- часовне зоне – 

Београд – 

Лондон 

7. Entertainmen
t 

 ( Свет 
забаве) 

- разумеју 

жеље, планове и 

намере и 

реагују на њих;  

- размене 

једноставне 

исказе у вези са 

својим и  туђим 

жељама, 

плановима и 

намерама; 

- саопште шта 

они или неко 

други желе, 

планирају, 

намеравају; 

- разумеју  

једноставније 

предлоге и 

одговоре на 

њих; 

- упуте 

једноставан 

предлог; 

- пружи 

одговарајући 

Граматика

: 

Going to 

( future), 

adjectives 

and 

adverbs,  

have to 

Вокабулар: 

Свет 

забаве 

( музика, 

филм...) 

Фронтални, 

индивидуал

ни, у пару, 

групни. 

KM – читај/слушај 

и 

покажи/понови/доп

уни/ 

штиклирај/ 

исправи грешку; 

ТПР, пантомима; 

играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено описивање 

слике 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

филмска 

уметност. 

Посматрањ

е и 

праћење, 

усмена 

провера 

кроз 

играње 

улога у 

паровима, 

симулације 

у паровима, 

тестови 

вештина  и 

различите 

технике 

формативн

ог 

оцењивања

. 

Анализа 

резултата са 

тестова 

вештина, 

анализа 

оспособљено

сти за усмено 

излагање, 

као и  

степена 

остварености 

припремљен

ог 

материјала и 

његове 

прилагођено

сти нивоу 

знања и 

циљној 

групи 

ученика 
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изговор или 

одговарајуће 

оправдање; 

- разумеју 

једноставно 

формулисане 

предлоге и 

реагују на њих; 

- затраже и 

упуте 

једноставно 

формулисане 

предлоге; 

- опишу 

најпознатија 

уметничка дела 

примерених 

узрасту из 

области филма.   
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Међупредметне компетенције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Introduction 
( Поздрављање, представљање 
себе и других, описивање особа и 
места) 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 

2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2. 

2. My life ( Мој живот) Компетенција за учење 

Комуникација 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 
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Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 

2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2. 

3. Аnimals ( Животиње)  

 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 
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1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 

2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2. 

4. Holidays (Одмор и путовања) 

 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 
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2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2. 

 

5. Food ( Храна и начини исхране) 

 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 

2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 
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3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2. 

6. The world ( Свет око нас) Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 

2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2. 

7. Entertainment ( Свет забаве) Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 



53 

 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

22.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 

2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2..1.19; 

2.1.20; 2.1.21; 
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 

    

1.   ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

 

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.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 

 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.).  

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе.  

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

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.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника.  

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи 

једноставна језичка средства.  
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ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. 

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима.  

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава 

или нешто честита. ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама. 

 

 МЕДИЈАЦИЈА  

 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне 

природе (плаката, транспарената, јеловника...).  

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.  

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 

 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

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.  

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода).  

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.  

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.  
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ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје 

основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико 

локација циљних култура за које показује интересовање 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

  

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. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике.   

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених визуелним елементима.  

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са 

интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама.  

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима.  

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике.  

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење.  
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 УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, 

повезујући неколико краћих исказа у смислену целину.  

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства.  

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење.  

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама.  

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве.  

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима 

или одговара на питања.  

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу.  

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику.  

 

МЕДИЈАЦИЈА  

 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних 

текстова опште информативне природе.  

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.  

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили од трећег лица (назив улице, 

број линије у градском саобраћају, цену). 
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2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина).  

      ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила.  

      ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

 ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.).  

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања који су непримерени/неприкладни у контексту циљних култура.  

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.  

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.  

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи 

страни језик.  

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.  

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом.  

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку.  
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ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија 

о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, 

спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама.  

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова савремене музике. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама.  

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, 

безбедносне информације и сл.).  

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су 

у складу са узрастом и интересовањима ученика.  

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе.  

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења.  

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике.  

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама.  

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје 

из прошлости и планове за будућност.  

ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и 

одговара на неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз 

евентуалну помоћ и понављање.  

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на 

једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење.  

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу.  

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.  



60 

 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним 

језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.  

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и 

природном окружењу, аспектима приватног и школског живота).  

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику.  

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему 

појављују.  

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

 

МЕДИЈАЦИЈА  

 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и интересовањима.  

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних 

текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.  

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од 

трећег лица. 
 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање 

акценатско-интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и 

примењује фреквентна правописна правила. 
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ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.  

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

 ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање 

разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).  

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.  

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и 

разумевању.  

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.  

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.  

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са 

одликама екосистема.  

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.  

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у 

свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 
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ДОПУНСКА  НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, пети разред 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Активна употреба вокабулара и језичких конструкција у писаном и усменом изражавању на основном нивоу 

Редни 

број  
Назив теме  

Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  

Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

 Introduction 
(Поздрављање, 

представљање себе и 

других, описивање 

особа и места) 

7 

Активна употреба вокабулара 

и језичких конструкција у 

писаном и усменом 

изражавању на основном 

нивоу у датој теми 

Комбиноване 

методе-

Прилагођена 

вежбања и тестови 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања 

2. My life ( Мој живот) 7 

Активна употреба вокабулара 

и језичких конструкција у 

писаном и усменом 

изражавању на основном 

нивоу у датој теми 

Комбиноване 

методе-

Прилагођена 

вежбања и тестови 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

вештина  и 
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различите технике 

формативног 

оцењивања 

3. 

Аnimals  

( Животиње)  

 

7 

Активна употреба вокабулара 

и језичких конструкција у 

писаном и усменом 

изражавању на основном 

нивоу у датој теми 

Комбиноване 

методе-

Прилагођена 

вежбања и тестови 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања 

4. 

Holidays (Одмор и 

путовања) 

 

8 

Активна употреба вокабулара 

и језичких конструкција у 

писаном и усменом 

изражавању на основном 

нивоу у датој теми 

Комбиноване 

методе-

Прилагођена 

вежбања и тестови 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања 

5. 

Food ( Храна и начини 

исхране) 

 

7 

Активна употреба вокабулара 

и језичких конструкција у 

писаном и усменом 

изражавању на основном 

нивоу у датој теми 

Комбиноване 

методе-

Прилагођена 

вежбања и тестови 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 
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вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања 
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ИСТОРИЈА 

Службени гласник бр. 15/ 2018 
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 Циљ наставе и учења историје је да ученик изучавајући историјске 

догађаје,појаве,процесе и личности,стекне основна историјска знања и компетенције 

неопходне за разумевање савременог света,развије вештине критичког мишљења и 

одговоран однос према себи,сопственом и националном идентитету,културно-

историјском наслеђу,друштву и држави у којој живи. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

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

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

-разликује основне временске одреднице(годину, 

деценију,век,миленијум,еру) 

-лоцира одређену временску одредницу на 

временској ленти 

-разликује начине рачунања времена у прошлости 

и садашњости 

-именује периоде прошлости и историјске 

периоде и наведе граничне догађаје 

-разврста историјске изворе према њиховој 

основној подели 

-повеже врсте историјских извора са установама у 

којима се чувају(архив,музеј,библиотека) 

 

4 2 6 

2. ПРАИСТОРИЈА -наведе главне проналаске и опише њихов утицај 

на начин живота људи у прошлости 

-разликује основне одлике каменог и металног 

доба 

1 1 2 

3. СТАРИ ИСТОК -лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе Старог истока 

-користећи историјску карту доведе у везу 

особине рељефа и климе са настанком 

цивилизација Старог истока 

-одреди место припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије заједнице 

-пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева на Старом истоку 

-наведе најважније одлике државног уређења 

цивилизација Старог истока 

3 2 5 
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-идентификује основна обележја и значај религије 

у цивилизацијама Старог истока 

-разликује врсте писама цивилизација Старог 

истока 

-илуструје примерима важност утицаја 

привредних,научних и културних достигнућа 

народа Старог истока на савремени свет 

-користећи дату информацију или ленту времена 

смести историјску појаву,догађај и личност у 

одговарајући миленијум или век 

-изложи у усменом или писаном облику 

историјске догађаје исправним хронолошким 

редом 

-прикупи и прикаже податке из различитих 

извора информација везаних за одређену 

историјску тему 

-визуелне и текстуалне информације повеже са 

одговарајућим историјским периодом или 

цивилизацијом 

 

 

4. АНТИЧКА ГРЧКА -опише особености природних услова и 

географског положаја античке Грчке 

-лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе античке Грчке 

-приказује друштвену структуру и државно 

уређење грчких полиса на примеру Спарте и 

Атине 

-пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античкој Грчкој 

-идентификује узроке и последице грчко-

персијских ратова и Пелопонеског рата 

6 7 13 
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-истражи основна обележја и значај религије 

старих Грка 

-разликује легенде и митове од историјских 

чињеница 

-наведе значај и последице освајања Александра 

Великог 

-илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних достигнућа 

античке Грчке и хеленистичког доба на савремени 

свет 

-користећи дату информацију или ленту 

времена,смести историјску појаву, догађај и 

личност из историје античке Грчке и хеленизма у 

одговарајући миленијум,век или деценију 

-израчуна временску удаљеност између појединих 

догађаја 

-користи основне историјске појмове 

5. АНТИЧКИ РИМ -лоцира на историјској карти простор настанка и 

ширења Римске државе 

-наведе основне разлике између античке римске 

републике и царства 

-разликује узроке од последица најзначајнијих 

догађаја у историји античког Рима 

-истражи основна обележја и значај религије 

Античког Рима 

-илуструје примерима важност утицаја 

привредних,научних и  културних достигнућа 

античког Рима на савремени свет 

-пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античком Риму 

-наведе најзначајније последице настанка и 

ширења хришћанства 

6 4 10 
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-лоцира на карти најважније римске локалитете на 

територији Србије 

-користећи дату информацију или ленту времена 

смести историјску појаву,догађај и личност из 

историје античког Рима у одговарајући 

миленијум,век или деценију  
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међупред

метно 

повезива

ње 

(исход/са

држаји) 

Начин 

провере  

остварен

ости 

исхода 

Евалуаци

ја 

квалитета 

испланир

аног Облик 

рада 

Методе 

1. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВА

ЊА 

ПРОШЛОС

ТИ 

-разликује основне 

временске 

одреднице(годину, 

деценију,век,милен

ијум,еру) 

-лоцира одређену 

временску 

одредницу на 

временској ленти 

-разликује начине 

рачунања времена 

упрошлости и 

садашњости 

-именује периоде 

прошлости и 

историјске периоде 

и наведе граничне 

догађаје 

-разврста 

историјске изворе 

према њиховој 

основној подели 

-повеже врсте 

историјских извора 

са установама у 

којима се 

чувају(архив,музеј,

библиотека) 

Основни садржаји 

Појам прошлости и историја као наука 

о прошлости људског друштва 

Хронологија-рачунање времена 

Подела прошлости и периодизација 

историје 

Историјски извори-

дефиниција,основна подела и 

установе у којима се чувају 

Проширени садржаји 

Сродне науке и помоћне историјске 

науке 

Историја око нас 

Историјско наслеђе-тековине 

Фрон 

тални 

рад 

Груп 

ни 

рад 

Инди 

видуа 

лни 

рад 

Моно 

lошкo 

-дијал 

ошка 

Демо 

нстра 

тивна 

 

 

 

Српски 

језик 

 

Усмено 

Тест 

Наставн

ик 

Ученици 
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2. ПРАИСТОР

ИЈА 
-наведе главне 

проналаске и 

опише њихов 

утицај на начин 

живота људи у 

прошлости 

-разликује основне 

одлике каменог и 

металног доба 

Основни садржаји 

Основне одлике праисторије(начин 

живота људи,проналасци) 

Подела праисторије(камено,метално 

доба) 

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски локалитети 

у Европи и 

Србији(Ласко,Алтамира,Ле 

Пенски Вир,Винча) 

Фрон 

тални 

рад 

Груп 

ни 

рад 

Инди 

видуа 

лни 

рад 

Моно 

lошкo 

-дијал 

ошка 

Демо 

нстра 

тивна 

Српски 

језик 

Ликов 

а 

култура 

Веронау

ка 

Усмено 

Тест 

Наставн

ик 

Ученици 

3. СТАРИ 

ИСТОК 
-лоцира на 

историјској карти 

најважније 

цивилизације и 

државе Старог 

истока 

-користећи 

историјску карту 

доведе у везу 

особине рељефа и 

климе са настанком 

цивилизација 

Старог истока 

-одреди место 

Основни садржаји 

Појам Старог Истока-географске 

одлике,најзначајније 

цивилизације(Месопотами 

ја,Египат,Јудеја,Феникија) 

Друштвени односи (робовласничко и 

теократско друштво) и државно 

уређење(монархија-

царства/краљевства) у цивилизацијама 

Старог истока 

Основне одлике и привреде 

свакодневни живот-

обичаји,занимања,култура исхране и 

становања 

Фрон 

тални 

рад 

Груп 

ни 

рад 

Инди 

видуа 

Моно 

lошкo 

-дијал 

ошка 

Демо 

нстра 

тивна 

Српски 

језик 

Ликов 

а 

култура 

Веронау

ка 

Усмено 

Тест 

Наставн

ик 

Ученици 
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припадника 

друштвене групе на 

графичком приказу 

хијерархије 

заједнице 

-пореди начин 

живота припадника 

различитих 

друштвених слојева 

на Старом истоку 

-наведе најважније 

одлике државног 

уређења 

цивилизација 

Старог истока 

-идентификује 

основна обележја и 

значај религије у 

цивилизацијама 

Старог истока 

-разликује врсте 

писама 

цивилизација 

Старог истока 

-илуструје 

примерима важност 

утицаја 

привредних,научни

х и културних 

достигнућа народа 

Старог истока на 

савремени свет 

Култура и историјско наслеђе народа 

Старог истока-религија(монотеизам 

политеизам)писмо,књижевно 

ст,уметност,наука,цивилизацијске 

тековине(математика,архитектура,кал

ендар,иригациони систем,саобраћајна 

средства,медицина,закони) 

Проширени садржаји 

Специфичности египатске религије 

Специфичности религија 

цивилизација Месопотамије 

Основне одлике јудаизма 

Најважније цивилизације Далеког 

истока(Индија,Кина) 

 

лни 

рад 
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-користећи дату 

информацију или 

ленту времена 

смести историјску 

појаву,догађај и 

личност у 

одговарајући 

миленијум или век 

-изложи у усменом 

или писаном 

облику историјске 

догађаје исправним 

хронолошким 

редом 

-прикупи и 

прикаже податке из 

различитих извора 

информација 

везаних за одређену 

историјску тему 

-визуелне и 

текстуалне 

информације 

повеже са 

одговарајућим 

историјским 

периодом или 

цивилизацијом 

 

 

4. АНТИЧКА -опише особености 

природних услова и 

Основни садржаји 

Појам античке Грчке-географске 

Фрон Моно Српски Усмено Наставн
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ГРЧКА географског 

положаја античке 

Грчке 

-лоцира на 

историјској карти 

најважније 

цивилизације и 

државе античке 

Грчке 

-приказује 

друштвену 

структуру и 

државно уређење 

грчких полиса на 

примеру Спарте и 

Атине 

-пореди начин 

живота припадника 

различитих 

друштвених слојева 

у античкој Грчкој 

-идентификује 

узроке и последице 

грчко-персијских 

ратова и 

Пелопонеског рата 

-истражи основна 

обележја и значај 

религије старих 

Грка 

-разликује легенде 

и митове од 

одлике 

Најстарији период грчке 

историје(Критска и Микенска 

цивилизација) 

Грчки митови(појам,примери)и 

хомерски епови 

Колонизација иосновне одлике 

привреде 

Полиси-Спарта и Атина(појам 

полиса,структура друштва,државно 

уређење) 

Грчко-персијски ратови 

Пелопонески рат-узроци и последице 

Култура и свакодневни 

живот(религија,олимпијске 

игре,митологија,уметност, 

Наука,обичаји,занимања) 

Хеленистичко доба и његова култура 

Историјско 

наслеђе(институције,закони, 

књижевност,позориште,филозофија,де

мократија,медицина 

уметност,архитектура,беседништво,ол

импијске игре 

Проширени садржаји 

Пелопонески рат(ток рата,најважнији 

догађаји и личности) 

Најистакнутије 

личности:Дракон,Перикле, 

Филип II,Аристотел,Архимед 

Грчка митологија,пантеон 

Седам светских чуда античког света 

тални 

рад 

Груп 

ни 

рад 

Инди 

видуа 

лни 

рад 

lошкo 

-дијал 

ошка 

Демо 

нстра 

тивна 

језик 

Ликов 

а 

култура 

Веронау

ка 

Тест ик 

Ученици 
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историјских 

чињеница 

-наведе значај и 

последице освајања 

Александра 

Великог 

-илуструје 

примерима важност 

утицаја 

привредних, 

научних и 

културних 

достигнућа античке 

Грчке и 

хеленистичког доба 

на савремени свет 

-користећи дату 

информацију или 

ленту 

времена,смести 

историјску појаву, 

догађај и личност 

из историје античке 

Грчке и хеленизма 

у одговарајући 

миленијум,век или 

деценију 

-израчуна 

временску 

удаљеност између 

појединих догађаја 

-користи основне 
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историјске појмове 

 

 
5. АНТИЧКИ 

РИМ 
лоцира на 

историјској карти 

простор настанка и 

ширења Римске 

државе 

-наведе основне 

разлике између 

античке римске 

републике и 

царства 

-разликује узроке 

од последица 

најзначајнијих 

догађаја у историји 

античког Рима 

-истражи основна 

обележја и значај 

религије Античког 

Рима 

-илуструје 

примерима важност 

утицаја 

привредних,научни

х и  културних 

достигнућа 

античког Рима на 

савремени свет 

-пореди начин 

живота припадника 

Основни садржаји 

Појам античког Рима-географске 

одлике и периодизација 

Оснивање Рима(легенда о Ромулу и 

Рему) 

Структура друштва и уређење Римске 

републике 

Ширење Римске државе(освајања и 

провинције,привреда) 

Рим у доба царства-принципат и 

доминат 

Култура и свакодневни 

живот(религија,уметност,на 

ука,обичаји,занимања) 

Хришћанство-појава и ширење 

Пад Западног римског 

царства(почетак Велике сеобе 

народа,подела царства и пад Западног 

царства) 

Историјско 

наслеђе(абецеда,календар,ме 

дицина,уметност,архитектура 

Путеви,водовод,канализација 

Терме,римски 

бројеви,хришћанство,римско наслеђе 

на територији Србије) 

Проширени садржаји 

Етрурци 

Римска војска 

Фрон 

тални 

рад 

Груп 

ни 

рад 

Инди 

видуа 

лни 

рад 

Моно 

lошкo 

-дијал 

ошка 

Демо 

нстра 

тивна 

Српски 

језик 

Ликов 

а 

култура 

Веронау

ка 

Усмено 

Тест 

Наставн

ик 

Ученици 
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различитих 

друштвених слојева 

у античком Риму 

-наведе 

најзначајније 

последице настанка 

и ширења 

хришћанства 

-лоцира на карти 

најважније римске 

локалитете на 

територији Србије 

-користећи дату 

информацију или 

ленту времена 

смести историјску 

појаву,догађај и 

личност из историје 

античког Рима у 

одговарајући 

миленијум,век или 

деценију 

 

Римски градови на територији 

Србије 

Најистакнутије 

личности:Ханибал,Цицерон, 

Јулије Цезар,Клеопатра,Октавијан 

Август,Константин Велики) 

Римски пантеон 

Гладијаторске борбе 
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Међупредметне комепетнције 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 
 Компетенција за целоживотно учење 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Вештина комуникације 

 Дигитална компетенција 

 Рад с подацима и информацијама 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.5. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.2.1. 

2. ПРАИСТОРИЈА  Компетенција за целоживотно учење 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Вештина комуникације 

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Рад с подацима и информацијама 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. 
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ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 

 

3. СТАРИ ИСТОК  Компетенција за целоживотно учење 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Вештина комуникације 

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Рад с подацима и информацијама 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 
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ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1 

ИС.2.1.3. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

 

4. АНТИЧКА ГРЧКА  Компетенција за целоживотно учење 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Вештина комуникације 

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Рад с подацима и информацијама 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 
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ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.2.7. 

 

 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора(текстуалних,сликовних,материја 

лних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику,који говоре о истим 

историјским појавама 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда 

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне,регионалне и светске историје 
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ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност националне,регионалне и светске историје 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

ИС.2.1.6. уме да закључи о којем догађају,феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских 

извора 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају,феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских 

извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовнихисторијских извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат 

ученику,али су у њему наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву(победника или побеђеног)на основу поређења два историјска извора који 

говоре о истом историјском догађају,феномену 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности,догађаја,феномена 

ИС.3.1.1.уме да примени знање из историјске хронологије(уме прецизно да одреди којој деценији и веку,историјском периоду припада 

одређена година,личност и историјски феномен) 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне,регионалне,опште историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је  

дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних 

историјских дешавања  

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори 

извор(идеолошки,културолошки,соц 

ијални,политички,географски контекст извора) 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским 

знањем(закључује на основу историјске карте без понуђене легенде,упоређује два графикона и закључује о појави) 

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту 

пристраности(манипулација,пропаганда,стереотип...) 
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ДОПУНСКА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА –V РАЗРЕД 

 

 

Општи 

циљеви 

и задаци  

 

Циљ наставе и учења историје је да ученик изучавајући историјске догађаје,појаве,процесе и личности,стекне основна 

историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света,развије вештине критичког мишљења и 

одговоран однос према себи,сопственом и националном идентитету,културно-историјском наслеђу,друштву и држави у 

којој живи. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

– стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да 

разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског 

друштва; 

– поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; 

– разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; 

– развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и 

литературе и проналажењем и систематизовањем стечених информација; 

– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким 

модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; 

– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 

– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета 

– буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; 

– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, 

аргументовани дијалог...) 

– развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; 

– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

 

 

Редни број  Назив теме  Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 
1. 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 
1 

-разликује основне временске 

одреднице(годину, 
Фронтални Усмено 



86 

 

ПРОШЛОСТИ деценију,век,миленијум,еру) 

-лоцира одређену временску 

одредницу на временској ленти 

-разликује начине рачунања 

времена упрошлости и 

садашњости 

-именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наведе 

граничне догађаје 

-разврста историјске изворе 

према њиховој основној подели 

-повеже врсте историјских 

извора са установама у којима 

се 

чувају(архив,музеј,библиотека) 
 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода                                                        

Тест 

2. ПРАИСТОРИЈА 1 

-наведе главне проналаске и 

опише њихов утицај на начин 

живота људи у прошлости 

-разликује основне одлике 

каменог и металног доба 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода               

Усмено 

Тест 

3. СТАРИ ИСТОК 3 -лоцира на историјској карти Фронтални Усмено 
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најважније цивилизације и 

државе Старог истока 

-користећи историјску карту 

доведе у везу особине рељефа и 

климе са настанком 

цивилизација Старог истока 

-одреди место припадника 

друштвене групе на графичком 

приказу хијерархије заједнице 

-пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева на Старом 

истоку 

-наведе најважније одлике 

државног уређења цивилизација 

Старог истока 

-идентификује основна 

обележја и значај религије у 

цивилизацијама Старог истока 

-разликује врсте писама 

цивилизација Старог истока 

-илуструје примерима важност 

утицаја привредних,научних и 

културних достигнућа народа 

Старог истока на савремени 

свет 

-користећи дату информацију 

или ленту времена смести 

историјску појаву,догађај и 

личност у одговарајући 

миленијум или век 

-изложи у усменом или писаном 

облику историјске догађаје 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода               

Тест 
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исправним хронолошким редом 

-прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему 

-визуелне и текстуалне 

информације повеже са 

одговарајућим историјским 

периодом или цивилизацијом 

 
 

4. АНТИЧКА ГРЧКА 2 

-опише особености природних 

услова и географског положаја 

античке Грчке 

-лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 

државе античке Грчке 

-приказује друштвену структуру 

и државно уређење грчких 

полиса на примеру Спарте и 

Атине 

-пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у античкој 

Грчкој 

-идентификује узроке и 

последице грчко-персијских 

ратова и Пелопонеског рата 

-истражи основна обележја и 

значај религије старих Грка 

-разликује легенде и митове од 

историјских чињеница 

-наведе значај и последице 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода               

Усмено 

Тест 
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освајања Александра Великог 

-илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античке 

Грчке и хеленистичког доба на 

савремени свет 

-користећи дату информацију 

или ленту времена,смести 

историјску појаву, догађај и 

личност из историје античке 

Грчке и хеленизма у 

одговарајући миленијум,век или 

деценију 

-израчуна временску удаљеност 

између појединих догађаја 

-користи основне историјске 

појмове 
 

5. АНТИЧКИ РИМ 2 

-лоцира на историјској карти 

простор настанка и ширења 

Римске државе 

-наведе основне разлике између 

античке римске републике и 

царства 

-разликује узроке од последица 

најзначајнијих догађаја у 

историји античког Рима 

-истражи основна обележја и 

значај религије Античког Рима 

-илуструје примерима важност 

утицаја привредних,научних и  

културних достигнућа античког 

Рима на савремени свет 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

Усмено 

Тест 
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-пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у античком 

Риму 

-наведе најзначајније последице 

настанка и ширења 

хришћанства 

-лоцира на карти најважније 

римске локалитете на 

територији Србије 

-користећи дату 

информацијуили ленту времена 

смести историјску 

појаву,догађај и личност из 

историје античког Рима у 

одговарајући миленијум,век или 

деценију 

метода               
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ДОДАТНА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА –V РАЗРЕД 

 

Општи 

циљеви 

и задаци  

 

Циљ наставе и учења историје је да ученик изучавајући историјске догађаје,појаве,процесе и личности,стекне основна 

историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света,развије вештине критичког мишљења и 

одговоран однос према себи,сопственом и националном идентитету,културно-историјском наслеђу,друштву и држави у 

којој живи. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

– стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да 

разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског 

друштва; 

– поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; 

– разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; 

– развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и 

литературе и проналажењем и систематизовањем стечених информација; 

– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким 

модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; 

– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 

– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета 

– буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; 

– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, 

аргументовани дијалог...) 

– развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; 

– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

 

 

Редни број  Назив теме  Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. ОСНОВИ 3 
-разликује основне временске 

одреднице(годину, 

деценију,век,миленијум,еру) 

Фронтални 

рад 

Усмено 

Тест 
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ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

-лоцира одређену временску 

одредницу на временској ленти 

-разликује начине рачунања 

времена упрошлости и 

садашњости 

-именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наведе 

граничне догађаје 

-разврста историјске изворе 

према њиховој основној подели 

-повеже врсте историјских 

извора са установама у којима 

се 

чувају(архив,музеј,библиотека) 
 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода                                                        

ДА2. ПРАИСТОРИЈА 3 

-наведе главне проналаске и 

опише њихов утицај на начин 

живота људи у прошлости 

-разликује основне одлике 

каменог и металног доба 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода               

Усмено 

Тест 

3. СТАРИ ИСТОК 8 -лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 
Фронтални Усмено 
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државе Старог истока 

-користећи историјску карту 

доведе у везу особине рељефа и 

климе са настанком 

цивилизација Старог истока 

-одреди место припадника 

друштвене групе на графичком 

приказу хијерархије заједнице 

-пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева на Старом 

истоку 

-наведе најважније одлике 

државног уређења цивилизација 

Старог истока 

-идентификује основна 

обележја и значај религије у 

цивилизацијама Старог истока 

-разликује врсте писама 

цивилизација Старог истока 

-илуструје примерима важност 

утицаја привредних,научних и 

културних достигнућа народа 

Старог истока на савремени 

свет 

-користећи дату информацију 

или ленту времена смести 

историјску појаву,догађај и 

личност у одговарајући 

миленијум или век 

-изложи у усменом или писаном 

облику историјске догађаје 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода               

Тест 
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исправним хронолошким редом 

-прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему 

-визуелне и текстуалне 

информације повеже са 

одговарајућим историјским 

периодом или цивилизацијом 

 
 

4. АНТИЧКА ГРЧКА 8 

-опише особености природних 

услова и географског положаја 

античке Грчке 

-лоцира на историјској карти 

најважније цивилизације и 

државе античке Грчке 

-приказује друштвену структуру 

и државно уређење грчких 

полиса на примеру Спарте и 

Атине 

-пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у античкој 

Грчкој 

-идентификује узроке и 

последице грчко-персијских 

ратова и Пелопонеског рата 

-истражи основна обележја и 

значај религије старих Грка 

-разликује легенде и митове од 

историјских чињеница 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода               

Усмено 

Тест 
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-наведе значај и последице 

освајања Александра Великог 

-илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античке 

Грчке и хеленистичког доба на 

савремени свет 

-користећи дату информацију 

или ленту времена,смести 

историјску појаву, догађај и 

личност из историје античке 

Грчке и хеленизма у 

одговарајући миленијум,век или 

деценију 

-израчуна временску удаљеност 

између појединих догађаја 

-користи основне историјске 

појмове 
 

5. АНТИЧКИ РИМ 9 

-лоцира на историјској карти 

простор настанка и ширења 

Римске државе 

-наведе основне разлике између 

античке римске републике и 

царства 

-разликује узроке од последица 

најзначајнијих догађаја у 

историји античког Рима 

-истражи основна обележја и 

значај религије Античког Рима 

-илуструје примерима важност 

утицаја привредних,научних и  

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

Усмено 

Тест 
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културних достигнућа античког 

Рима на савремени свет 

-пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у античком 

Риму 

-наведе најзначајније последице 

настанка и ширења 

хришћанства 

-лоцира на карти најважније 

римске локалитете на 

територији Србије 

-користећи дату 

информацијуили ленту времена 

смести историјску 

појаву,догађај и личност из 

историје античког Рима у 

одговарајући миленијум,век или 

деценију 

метода               
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ГЕОГРАФИЈА 

Службени гласник бр. 15/2018 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења географије је да ученик појмовно и струковно овлада природно-

географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-

географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз 

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма.  
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Географија 

РАЗРЕД: Пети 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 
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Р.бр. Област/тема Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

Човек и географија 

- повеже постојећа знања о природи и друштву са 

географијом као науком; 

- повеже географска знања о свету са историјским 

развојем људског друштва и научно-техничким 

прогресом; 

- на примерима покаже значај учења географије за 

свакодневни живот човека; 

- разликује одговорно од неодговорног понашања 

човека према природним ресурсима и опстанку 

живота на планети Земљи; 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2.  

 

 

 

Васиона  

- разликује појмове васиона, галаксија, Млечни 

пут, Сунчев систем, Земља; 

- објасни и прикаже структуру Сунчевог система 

и положај Земље у њему; 

- разликује небеска тела и наводи њихове 

карактеристике; 

- одреди положај Месеца у односу на Земљу и 

именује месечеве мене; 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

3.  

Планета Земља: Облик 

Земље и структура њене 

површине 

- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе 

доказе о њеном облику; 

- помоћу карте опише распоред копна и воде на 

Земљи и наведе називе континената и океана; 

- примерима објасни деловање Земљине теже на 

географски омотач; 

 

1 

 

1 

 

2 

  - разликује и објасни Земљина кретања и њихове 

последице; 
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3.  

 

 

Планета Земља: Земљина 

кретања 

- повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 

- повеже нагнутост земљине осе са различитом 

осветљеношћу површине Земље; 

- повеже револуцију Земље са сменом годишњих 

доба на северној и јужној полулопти и појавом 

топлотних појасева; 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Планета Земља: Унутрашња 

грађа и рељеф Земље 

- разликује деловање унутрашњих сила (сила 

Земљине теже, унутрашња топлота Земље); 

- разликује основне омотаче унутрашње грађе 

Земље; 

- наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 

- помоћу карте и цртежа опише начине и 

последице кретања литосферних плоча 

(вулканизам, земљотреси, набирање и раседање); 

- разликује хипоцентар и епицентар и наведе 

трусне зоне у свету и у Србији; 

- наведе поступке које ће предузети за време 

земљотреса ; 

- опише процес вулканске ерупције и њене 

последице; 

- помоћу фотографија или узорка стена разликује 

основне врсте стена, описује њихов настанак и 

наводи примере за њихово коришћење; 

- помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава 

настанак планина и низија и разликује надморску 

и релативну висину; 

- разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

- наведе примере деловања човека на промене у 

рељефу (бране, насипи, копови); 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

9 



102 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Планета Земља: Ваздушни 

омотач Земље 

- опише структуру атмосфере; 

- наведе временске промене које се дешавају у 

тропосфери (ветрови, падавине, облаци, 

загревање ваздуха...); 

- разликује појам времена од појма клима; 

- наведе климатске елементе и чиниоце и основне 

типове климе; 

- графички представи и чита климатске елементе 

(климадијаграм) користећи ИКТ; 

- користи дневне метеоролошке извештаје из 

медија и планира своје активности у складу са 

њима; 

- наводи примере утицаја човека на загађење 

атмосфере и предвиђа последице таквог 

понашања; 

- наводи примере о утицају атмосферских 

непогода на човека (екстремне температуре и 

падавине, град, гром, олуја); 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уочава и разликује на географској карти океане, 

већа мора, заливе и мореузе; 

- наведе и опише својства морске воде; 

- помоћу карте прави разлику између речне мреже 

и речног слива; 

- наведе и опише елементе реке (извор, ушће, 

различити падови на речном току); 

- разликује типове језерских басена према начину 

постанка; 

- наведе узроке настанка поплава и бујица и 

објасни последице њиховог дејства; 

- наведе поступке које ће предузети за време 

поплаве и након ње; 

- наведе примере утицаја човека на загађивање 
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3.  Планета Земља: Воде на 

Земљи 

вода и предвиђа последице таквог понашања; 4 2 6 

 

 

3.  

 

 

Планета Земља: Биљни и 

Животињски свет на Земљи 

- помоћу карте повеже климатске услове са 

распрострањеношћу живог света на Земљи; 

- помоћу карте наведе природне зоне и 

карактеристичан живи свет у њима; 

- опише утицај човека на изумирање одређених 

биљних и животињских врста; 

- наведе примере за заштиту живог света на 

Земљи. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

3 
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Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 

Облик рада Методе 

 

1. 

 

Човек и 

географиј

а 

По завршеној 

области/теми 

ученик ће бити у 

стању да: 

- повеже 

постојећа знања 

о природи и 

друштву са 

географијом као 

науком; 

- повеже 

географска 

знања о свету са 

историјским 

развојем 

људског 

друштва и 

научно-

техничким 

прогресом; 

- на примерима 

покаже значај 

учења 

географије за 

свакодневни 

живот човека; 

- Ширење 

географских 

хоризоната 

и велика 

географска 

открића.  

- Одговорност 

човека 

према 

планети 

Земљи. 

-Фронтални, 

-

Индивидуални 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 

-природа и 

друштво 

Формативно 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање

) 
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- разликује 

одговорно од 

неодговорног 

понашања 

човека према 

природним 

ресурсима и 

опстанку 

живота на 

планети Земљи; 

 

2. Васиона - разликује 

појмове 

васиона, 

галаксија, 

Млечни пут, 

Сунчев систем, 

Земља; 

- објасни и 

прикаже 

структуру 

Сунчевог 

система и 

положај Земље 

у њему; 

- разликује 

небеска тела и 

наводи њихове 

карактеристике; 

- одреди положај 

Месеца у 

односу на 

- Васиона, 

галаксија, 

Млечни пут, 

звезде, 

сазвежђа. 

- Сунчев 

систем: 

Сунце, 

планете, 

сателити, 

Месец, 

месечеве 

мене, 

астероиди, 

комете, 

метеори 

- Фронтални, 

- 

индивидуални, 

- 

индивидуализо

ван 

- рад у пару, 

- рад у групи 

 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративн

а 

 

-математика 

-информа- 

тика и 

рачунарство 

-историја 

Формативно 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање

) 

  Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм

етну 

компетенци

ју? 
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Земљу и 

именује 

месечеве мене; 

 

 

 

3. 

 

Планета 

Земља: 

Облик 

Земље и 

структура 

њене 

површине 

- помоћу глобуса 

опише облик 

Земље и наведе 

доказе о њеном 

облику; 

- помоћу карте 

опише распоред 

копна и воде на 

Земљи и наведе 

називе 

континената и 

океана; 

- примерима 

објасни 

деловање 

Земљине теже 

на географски 

омотач; 

 

- Облик и 

димензије 

Земље, 

распоред 

копна и воде 

на Земљи 

- Сила 

Земљине 

теже, 

глобус, 

екватор, 

полови. 

- Фронтални, 

- 

индивидуални, 

- 

индивидуализо

ван  

- рад у пару, 

- рад у групи 

 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративн

а 

-математика 

-информа- 

тика и 

рачунарство 

-историја 

 

Формативно 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање

) 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм

етну 

компетенци

ју? 

 

3. Планета 

Земља: 

Земљина 

кретања 

- разликује и 

објасни 

Земљина 

кретања и 

њихове 

последице; 

- повеже смер 

ротације са 

- Ротација 

Земље и 

последица 

ротације: 

смена 

обданице и 

ноћи, 

привидно 

- Фронтални, 

- индивидуални, 

- 

индивидуализов

ан 

- рад у пару, 

- рад у групи 

 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративна 

-математика 

-историја 

-ликовна 

култура 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

  Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ну 

компетенциј

у? 
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сменом дана и 

ноћи; 

- повеже 

нагнутост 

земљине осе са 

различитом 

осветљеношћу 

површине 

Земље; 

- повеже 

револуцију 

Земље са 

сменом 

годишњих доба 

на северној и 

јужној 

полулопти и 

појавом 

топлотних 

појасева; 

кретање 

Сунца, 

локално 

време.  

- Револуција 

Земље и 

последице 

револуције: 

неједнака 

дужина 

обданице и 

ноћи током 

године, 

смена 

годишњих 

доба, 

календар, 

топлотни 

појасеви. 

 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање) 

 

3. Планета 

Земља: 

Унутрашњ

а грађа и 

рељеф 

Земље 

- разликује 

деловање 

унутрашњих 

сила (сила 

Земљине теже, 

унутрашња 

топлота Земље); 

- разликује 

основне 

омотаче 

- Постанак и 

унутрашња 

грађа Земље, 

литосферне 

плоче: 

кретање 

плоча, 

промена 

положаја 

- Фронтални, 

- индивидуални, 

- 

индивидуализов

ан 

- рад у пару, 

- рад у групи 

 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративна 

-математика 

-биологија 

-ликовна 

култура 

-историја 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет
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унутрашње 

грађе Земље; 

- наведе 

спољашње силе 

(ветар, вода) 

Земље; 

- помоћу карте и 

цртежа опише 

начине и 

последице 

кретања 

литосферних 

плоча 

(вулканизам, 

земљотреси, 

набирање и 

раседање); 

- разликује 

хипоцентар и 

епицентар и 

наведе трусне 

зоне у свету и у 

Србији; 

- наведе поступке 

које ће 

предузети за 

време 

земљотреса ; 

- опише процес 

вулканске 

ерупције и њене 

последице; 

континената.  

- Вулканизам 

и 

земљотреси: 

елементи, 

настанак, 

зоне појава у 

свету и 

Србији, 

последице и 

шта радити у 

случају 

земљотреса.  

- Стене: 

магматске, 

седиментне, 

метаморфне.  

- Постанак 

рељефа 

процесима 

набирања и 

раседања, 

планине, 

низије, 

надморска и 

релативна 

висина.  

- Обликовање 

рељефа 

(тестови, 

усмено 

испитивање) 

ну 

компетенциј

у? 
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- помоћу 

фотографија 

или узорка 

стена разликује 

основне врсте 

стена, описује 

њихов настанак 

и наводи 

примере за 

њихово 

коришћење; 

- помоћу карте, 

цртежа и 

мултимедија 

објашњава 

настанак 

планина и 

низија и 

разликује 

надморску и 

релативну 

висину; 

- разликује 

ерозивне и 

акумулативне 

процесе; 

- наведе примере 

деловања 

човека на 

промене у 

рељефу (бране, 

насипи, 

дејством 

воде (радом 

река, таласа, 

леда, 

растварање 

стена) и 

ветра.  

- Човек и 

рељеф 

(позитивни и 

негативни 

утицаји). 
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копови); 

 

3. Планета 

Земља: 

Ваздушни 

омотач 

Земље 

- опише 

структуру 

атмосфере; 

- наведе 

временске 

промене које се 

дешавају у 

тропосфери 

(ветрови, 

падавине, 

облаци, 

загревање 

ваздуха...); 

- разликује појам 

времена од 

појма клима; 

- наведе 

климатске 

елементе и 

чиниоце и 

основне типове 

климе; 

- графички 

представи и 

чита климатске 

елементе 

(климадијаграм) 

користећи ИКТ; 

- користи дневне 

метеоролошке 

- Атмосфера 

(састав, 

структура и 

значај).  

- Време и 

клима: 

климатски 

елементи и 

појаве 

(температура

, притисак, 

влажност 

ваздуха, 

падавине, 

облачност, 

ветар).  

- Климатски 

чиниоци, 

основни 

типови 

климе.  

- Човек и 

клима 

(атмосферске 

непогоде, 

утицај 

човека на 

- Фронтални, 

- индивидуални, 

- 

индивидуализов

ан 

- рад у пару, 

- рад у групи 

 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративна 

-биологија 

-информа- 

тика и 

рачунарство 

-физичко 

васпитање 

 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање) 

 Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ну 

компетенциј

у? 
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извештаје из 

медија и 

планира своје 

активности у 

складу са њима; 

- наводи примере 

утицаја човека 

на загађење 

атмосфере и 

предвиђа 

последице 

таквог 

понашања; 

- наводи примере 

о утицају 

атмосферских 

непогода на 

човека 

(екстремне 

температуре и 

падавине, град, 

гром, олуја); 

климу). 

3. Планета 

Земља: 

Воде на 

Земљи 

- уочава и 

разликује на 

географској 

карти океане, 

већа мора, 

заливе и 

мореузе; 

- наведе и опише 

својства морске 

воде; 

- Светско 

море и 

његова 

хоризонталн

а подела, 

својства 

морске воде 

(сланост, 

температура, 

боја, 

- Фронтални, 

- 

индивидуални, 

- 

индивидуализо

ван 

- рад у пару, 

- рад у групи 

 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративн

а 

-биологија 

-информа- 

тика и 

рачунарство 

 

Формативно 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

 Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм
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- помоћу карте 

прави разлику 

између речне 

мреже и 

речногслива; 

- наведе и опише 

елементе реке 

(извор, ушће, 

различити 

падови на 

речном току); 

- разликује 

типове 

језерских 

басена према 

начину 

постанка; 

- наведе узроке 

настанка 

поплава и 

бујица и објасни 

последице 

њиховог 

дејства; 

- наведе поступке 

које ће 

предузети за 

време поплаве и 

након ње; 

- наведе примере 

утицаја човека 

на загађивање 

провидност), 

кретање 

морске воде 

(таласи, 

цунами, 

плима и 

осека, 

морске 

струје).  

 

- Воде на 

копну: 

поџемне 

воде и 

извори, реке, 

језера и 

ледници.  

- Човек и вода 

- поплаве и 

бујице, 

заштита вода 

од загађења. 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање

) 

етну 

компетенци

ју? 
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вода и предвиђа 

последице 

таквог 

понашања; 

3. Планета 

Земља: 

Биљни и 

животињск

и свет на 

Земљи 

- помоћу карте 

повеже 

климатске 

услове са 

распрострањено

шћу живог света 

на Земљи; 

- помоћу карте 

наведе природне 

зоне и 

карактеристичан 

живи свет у 

њима; 

- опише утицај 

човека на 

изумирање 

одређених 

биљних и 

животињских 

врста; 

- наведе примере 

за заштиту 

живог света на 

Земљи. 

Распростирањ

е биљног и 

животињског 

света на 

Земљи. 

- Угроженост 

и заштита 

живог света. 

- Фронтални, 

- 

индивидуални, 

- 

индивидуализо

ван 

- рад у пару, 

- рад у групи 

 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративн

а 

-биологија 

-информа- 

тика и 

рачунарство 

Формативно 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање

) 

 Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм

етну 

компетенци

ју? 
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Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

 

 

 

1. 

 

 

 

Човек и географија 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.2.3.   

ГЕ.2.2.2. 

 

 

 

2. 

 

 

Васиона 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.2.1. 

ГЕ.1.1.1. 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.3.2.1. 

 

 

 

3. 

 

 

 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.1.2. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.3. 
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Планета Земља: Облик Земље и 

структура њене површине 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ.3.1.1. 

 

 

3. 

 

 

Планета Земља: Земљина кретања 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.3.2.1. 

 

 

3. 

 

 

 

Планета Земља: Унутрашња грађа 

и рељеф Земље 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.3.2.2. 

ГЕ.3.2.1. 

 

 

 

 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.1.1.3. 
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3.  

Планета Земља: Ваздушни омотач 

Земље 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.3.2.2. 

ГЕ.3.1.1. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Планета Земља: Воде на Земљи 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.1.1.3. 

 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.2.2. 

ГЕ.3.1.1. 

 

 

3. 

 

 

Планета Земља: Биљни и 

Животињски свет на Земљи 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.2.2. 
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Образовни стандарда за предмет Географија 

1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и географска карта) 

ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

1.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред 

ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања 

ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике 

1.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 

ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

1.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2493
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2495
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2523
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2507
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2494
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2506
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2511
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2510
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2509
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2508
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2. СРЕДЊИ НИВО 

2.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.2.1.1. одређује стране света упростору и на географској карти 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

2.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 

ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери) 

2.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва 

ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст ...) 

2.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 

ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2517
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2512
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2524
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2524
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2518
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2518
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2516
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2515
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2515
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2525
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2514
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2513
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2526
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3. НАПРЕДНИ НИВО 

3.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе географске карте 

 

3.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања 

ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за 

његову заштиту, обнову и унапређивање 

3.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности 

3.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и 

уме да издвоји географске регије 

ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме 

да издвоји географске регије 

ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским 

континентима и уме да издвоји географске регије 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2528
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2528
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2533
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2522
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2522
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2521
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2534
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2520
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2520
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2519
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2519
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2536
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2536
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ДОПУНСКА / ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ     Географија 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Циљ додатне наставе је да заинтересованим и даровитим ученицима омогући усвајање наставних 

садржаја који на часовима редовне наставе због своје сложености нису предвиђени за све ученике. 

Циљ допунске наставе је да се накнадно савлада градиво које није савладано на редовним часовима како 

би ученици могли даље да прате и са успехом усвајају нове наставне јединице. 

Редни 

број  
Назив теме  Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. Васиона 6 

Накнадно савладавање градива 

и проширивање математичко-

географских  и астрономских  

знања о васиони, Сунчевом 

систему, облику и величини 

Земље, њеном положају у 

васиони и о небеским телима 

Сунчевог система. 

Индивидуални рад, 

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање (домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду) на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

2. Планета Земља 30 

Накнадно савладавање градива 

и проширивање  знања о: 

- облику Земље, распореду 

континената и океана, 

- кретањима Земље и последицама 

њених кретања, 

- основним објектима и 

процесима у географском  

омотачу Земље. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 



121 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЈА 

Службени гласник бр. 15/2018 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА:  

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

средином развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја 

биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

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

1. ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о  

безбедности током рада. 

Групише жива бића према њиховим заједничким 

особинама. 

Идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове животне 

средине, укључујући и основне односе исхране и 

распрострањење. 

Једноставним цртежом приказује биолошке 

објекте које посматра и истражује и означава 

кључне детаље. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

Одабира макро-морфолошки видљиве особине 

важне за класификацију живих бића. 

 

16 18 34 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о безбедности током 

рада. 

Групише жива бића према њиховим заједничким 

особинама. 

Идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове животне 

средине, укључујући и основне односе исхране и 

распрострањење. 

5 6 11 



125 

 

Једноставним цртежом приказује биолошке 

објекте које посматра и истражује и означава 

кључне детаље. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о безбедности током 

рада. 

Прикупља податке о варијабилности организама 

унутар једне врсте, табеларно и графички их 

представља и изводи једноставне закључке. 

Разликује наследне особине и особине које су 

резултат деловања средине, на моделима из 

свакодневног живота. 

Поставља једноставне претпоставке, огледом 

испитује утицај срединских фактора на 

ненаследне особине живих бића и критички 

сагледава резултате. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

3 4 7 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ Предлаже акције бриге о биљкама и животињама 

у непосредном окружењу, учествује у њима, 

сарађује са осталим учесницима и решава 

конфликте на ненасилан начин. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

4 8 12 
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резултата. 

Доводи у везу промене у спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) са губитком 

разноврсности живих бића на Земљи. 

Прави разлику између одговорног и 

неодговорног односа према живим бићима. 

Илуструје примерима деловање људи на животну  

средину и процењује последице таквих дејстава. 

у  непосредном окружењу. 

 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о безбедности током 

рада. 

Идентификује елементе здравог начина живота и 

у односу на њих уме да процени сопствене 

животне навике и избегава ризична понашања. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

4 4 8 

  УКУПНО 32 40 72 
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог Облик рада Методе 

1. ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНО

СТ ЖИВОТА 

Истражује 

особине 

живих бића по 

познатој 

процедури и 

води рачуна о  

безбедности 

током рада. 

Групише жива 

бића према 

њиховим 

заједничким 

особинама. 

Идентификује 

основне 

прилагођеност

и спољашње 

грађе живих 

бића на услове 

животне 

средине, 

укључујући и 

основне 

Жива бића, 

нежива 

природа и 

биологија. 

Особине 

живих бића: 

ћелијска 

грађа, 

исхрана, 

дисање, 

излучивање, 

надражљивос

т, 

покретљивост

, 

размножавањ

е, раст и 

развиће. 

Једноћелијски 

и 

вишећелијски 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни, 

рад у пару. 

 

Метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстратив

на метода, 

метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатика 

и рачунарство 

Иницијални 

тест, 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања

,  активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 
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односе 

исхране и 

распрострање

ње. 

Једноставним 

цртежом 

приказује 

биолошке 

објекте које 

посматра и 

истражује и 

означава 

кључне 

детаље. 

Користи 

доступну ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата. 

Одабира 

макро-

морфолошки 

видљиве 

особине важне 

за 

класификацију 

живих бића. 

организми. 

Основе 

класификациј

е: главни 

(морфолошки

) карактери и 

особине 

важне за 

класификациј

у. 

Исхрана – 

храна као 

извор 

енергије и 

градивних 

супстанци 

потребних за 

обављање 

свих 

животних 

процеса. 

Дисање као 

размена 

гасова у 

различитим 

животним 

срединама. 

Излучивање. 

Надражљивос

презентациј

е, есејско 

излагање 
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 т. 

Покретљивос

т – кретање. 

Размножавањ

е – бесполно 

и полно. 

Раст и 

развиће, 

дужина 

живота, 

промене које 

човек пролази 

током 

развића, 

пубертет и 

полна 

зрелост. 

 

2. ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Истражује 

особине живих 

бића по 

познатој 

процедури и 

води рачуна о  

безбедности 

током рада. 

Групише жива 

бића према 

Живот у 

воденој и 

копненој 

средини: 

изглед и 

прилагођенос

т на начин 

живота. 

Живот у води 

– изглед и 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни, 

рад у пару 

Метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстратив

на метода, 

метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Иницијални 

тест, 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 
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њиховим 

заједничким 

особинама. 

Идентификује 

основне 

прилагођеност

и спољашње 

грађе живих 

бића на услове 

животне 

средине, 

укључујући и 

основне 

односе 

исхране и 

распрострање

ње. 

Једноставним 

цртежом 

приказује 

биолошке 

објекте које 

посматра и 

истражује и 

означава 

кључне 

детаље. 

Користи 

доступну ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

прилагођенос

т на начин 

живота. 

Живот на 

копну – 

изглед и 

прилагођенос

т на начин 

живота. 

Живот под 

земљом – 

изглед и 

прилагођенос

т на начин 

живота. 

географија, 

информатика 

и рачунарство 

извора, 

свакодневна 

посматрања

,  активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 

унести у 

план 
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обради 

података и 

приказу 

резултата. 

3. НАСЛЕЂИВА

ЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Истражује 

особине живих 

бића по 

познатој 

процедури и 

води рачуна о  

безбедности 

током рада. 

Прикупља 

податке о 

варијабилност

и организама 

унутар једне 

врсте, 

табеларно и 

графички их 

представља и 

изводи 

једноставне 

закључке. 

Разликује 

наследне 

особине и 

особине које 

су резултат 

деловања 

средине, на 

Преношење 

особина са 

родитеља и 

потомке. 

Разлике 

родитеља и 

потомака. 

Разлике 

полног и 

бесполног 

размножавањ

а у настанку 

варијабилнос

ти. 

Јединке једне 

врсте се 

међусобно 

разликују 

(варијабилнос

т) – узроци 

варијабилнос

ти, 

наслеђивање 

и утицај 

средине на 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни, 

рад у пару 

Метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстратив

на метода, 

метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатика 

и рачунарство 

Иницијални 

тест, 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања

,  активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 
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моделима из 

свакодневног 

живота. 

Поставља 

једноставне 

претпоставке, 

огледом 

испитује 

утицај 

срединских 

фактора на 

ненаследне 

особине живих 

бића и 

критички 

сагледава 

резултате. 

Користи 

доступну ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата. 

развиће сваке 

јединке. 

Варијабилнос

т организама 

унутар врсте 

је предуслов 

за еволуцију. 

4. ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМ

У 

Предлаже 

акције бриге о 

биљкама и 

животињама у 

Жива бића из 

непосредног 

окружења. 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни, 

Метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

Иницијални 

тест, 

учествовањ

е у 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 
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непосредном 

окружењу, 

учествује у 

њима, сарађује 

са осталим 

учесницима и 

решава 

конфликте на 

ненасилан 

начин. 

Користи 

доступну ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата. 

Доводи у везу 

промене у 

спољашњој 

средини 

(укључујући 

утицај човека) 

са губитком 

разноврсности 

живих бића на 

Земљи. 

Прави разлику 

Позитиван и 

негативан 

утицај људи 

на жива бића 

и животну 

средину. 

Заштита 

живих бића и 

животне 

средине. 

Пројекат 

очувања 

природе у 

мом крају. 

Дивље 

животиње као 

кућни 

љубимци – да 

или не. 

Значај врста 

за човека 

(самоникло 

јестиво, 

лековито, 

отровно 

биље; 

животиње као 

храна и 

могући 

рад у пару метода, 

демонстратив

на метода, 

метода 

презентације. 

 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатика 

и рачунарство 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања

,  активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 
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између 

одговорног и 

неодговорног 

односа према 

живим 

бићима. 

Илуструје 

примерима 

деловање 

људи на 

животну  

средину и 

процењује 

последице 

таквих 

дејстава. 

у  

непосредном 

окружењу. 

 

преносиоци 

болести, 

отровне 

животиње). 

5. ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

Истражује 

особине живих 

бића по 

познатој 

процедури и 

води рачуна о  

безбедности 

током рада. 

Здрава 

исхрана и 

унос воде. 

Енергетски 

напици. 

Штетност 

дуванског 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни, 

рад у пару 

Метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстратив

на метода, 

метода 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

Иницијални 

тест, 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 
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Идентификује 

елементе 

здравог 

начина живота 

и у односу на 

њих уме да 

процени 

сопствене 

животне 

навике и 

избегава 

ризична 

понашања. 

Користи 

доступну ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата. 

дима и 

психоактивни

х супстанци. 

Физичка 

активност и 

здравље. 

Промене у 

пубертету и 

последице 

прераног 

ступања у 

сексуалне 

односе. 

презентације. 

 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатика 

и рачунарство. 

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања

,  активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 

стандарда 

који су 

унести у 

план 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

- компетенција за учење; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

комуникација 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема, сарадња 

- естетичка компетенција. 

 

БИ.1.1.4.    БИ.2.1.3.  

БИ.3.1.4.    БИ.1.1.5. 

БИ.2.1.4.    БИ.3.1.5. 

БИ.1.3.8.    БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10.  БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6.    БИ.3.3.5. 

БИ.3.3.6.    БИ.1.6.1.   

БИ.2.6.1.    БИ.3.6.1.   

БИ.1.6.2.    БИ.2.6.2.   

БИ.3.6.2.    БИ.1.6.3.   

БИ.2.6.3.    БИ.3.6.3.    

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

- компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

 

БИ.1.2.1.   БИ.2.1.1. 

БИ.1.2.2.   БИ.2.1.2. 

БИ.1.2.3.   БИ.2.1.3. 

БИ.1.2.4.   БИ.3.2.1. 
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- естетичка компетенција; БИ.1.2.5.   БИ.3.2.2. 

БИ.1.2.6. 

БИ.1.2.7. 

 

 

 

  

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

- компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

комуникација 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема;  

- сарадња 

- естетичка компетенција; 

 

БИ.1.3.1.   БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.2.   БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.3.   БИ.1.3.10. 

БИ.1.3.5.   БИ.2.3.1. 

БИ.1.3.7.   БИ.2.3.2. 

БИ.2.3.3.   БИ.2.3.5. 

БИ.3.3.3. 

БИ.1.6.1.   БИ.1.6.3. 

БИ.2.6.1.   БИ.3.6.2. 
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4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ - компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- естетичка компетенција; 

 

БИ.1.4.1.   БИ.1.4.7.   

БИ.1.4.2.   БИ.1.4.8. 

БИ.1.4.4.   БИ.2.4.1. 

БИ.1.4.6.   БИ.2.4.7. 

БИ.2.4.8.   БИ.2.4.9. 

БИ.1.6.1.   БИ.1.6.2. 

БИ.3.6.2. 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ - компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- естетичка компетенција; 

БИ.1.5.1.   БИ.1.5.3. 

БИ.1.5.2.   БИ.1.5.8. 

БИ.1.5.9.   БИ.1.5.11. 

БИ.1.5.12.   

БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.1.   БИ.2.5.2. 

БИ.2.5.3.   БИ.2.5.4. 

БИ:2.5.5.   БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.3.   БИ.3.5.4. 

БИ.3.5.7.   
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ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет БИОЛОГИЈА 

 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у 

табели/графикону и извести о резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у 

околностима када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих 

механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на 

услове животне средине 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да калибрише инструмент 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих 

група 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
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БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у 

комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна 

основне карактеристике грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и 

зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, 

размножавање) 

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу (препаратима, 

огледима) 

БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2708
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2708
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2744
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
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НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих 

механизама 

БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 

 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата  

 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699


142 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, 

еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их 

насељавају 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета 

(националних паркова, природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 

БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 

БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-

вртова) 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у 

табели/графикону и извести о резултату 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
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може сам да интервенише од стања када мора да се обрати лекару 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 

БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на 

здравље 

БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има 

негативне последице на физичко и ментално здравље 

БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна 

коме може да се обрати за помоћ (институцијама и стручњацима) 

БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 

БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај алкохола, 

различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 

БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 

 

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 

 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
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ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА – пети разред 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Додатна настава се организује за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за биологију и поседују 

способности које се могу више развити додатним радом. Додатна настава се може реализовати током целе школске године 

или по потреби, у договору наставника са ученицима. Овај облик рада се не оцењује. На овим часовима се ученици 

припремају и за такмичења из биологије. За додатну наставу су предвиђена 36 часа годишње. 

Циљеви и активности програма : 

Омогућити заинтересованим ученицима да продубе градиво из редовне наставе, а понекад и да прошире знање задацима 

(активностима) ван редовног програма, проширити знање из биологије, усвојити нове појмове, учити непосредно; 

Учествовати на такмичењима из биологије (школско, општинско, окружно и републичко); 

Научити их како се користи микроскоп, лабораторијски прибор, како из различитих извора доћи до корисних 

информација; 

Подстакнути креативност ученика кроз практичне радове; 

Створити корелацију с другим предметима и позитиван однос према раду (активност, самосталност, тимски рад); 

Развијање сарадње и међусобног уважавања  кроз групни рад. 

Активности се реализују путем ученичког рада (рад на литератури и изворима и теренски рад), индивидуализовани, 

групни и рад у пару, читање, писање, анализа и синтеза података, цртање, рад на рачунару, фотографисање итд. 

Ученици обрађују додатне (писане и ликовне) материјале и понеке теме, које нису обрађене на часу, помоћу којих 

проширују знања и стварају корелацију с другим предметима.  

Кроз практичне радове развијају креативност, притом се користе различити облици рада и наставне методе. 

 

Редни 

број  
Назив теме  Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева  

1. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 8 

Развијање прецизности, 

систематичности,  

развијање и неговање пажње 

усмерене  

на стицање знања 

Самосталан рад 

Истраживачки рад 

Дијалошка метода 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 
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2. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

10 Усвајање додатних знања 

Самосталан рад  

Демонстративни 

рад 

Посматрање  

 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

3. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 
8 

Осамостаљивање у раду, 

самостално  

истраживање, практична 

примена знања 

Самосталан рад  

Истраживачки рад  

Дијалошка метода 

 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

4. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
5 

Развијање љубави и 

одговорности према природи, 

практична примена знања 

 

Посматрање 

Дијалошка метода  

Истраживачки рад 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

5. 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

5 

Развијање прецизности, 

систематичности,  

развијање и неговање пажње 

усмерене  

на стицање знања 

 

 

Самосталан рад 

Дијалошка метода 

Истраживачки рад 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 
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Распоред одржавања у току године  биће усклађен са распоредом часова, годишњим задужењима предм.наставника, њиховим 

радним данима у школи, обавезама ученика и накнадно унет када додатна настава почне са радом  

Напомена: могућа је корекција наведених тема и броја наведених наставних јединица, у зависности од интересовања ученика и 

могућности реализације истих, тј.годишњег фонда часова. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА – пети разред 

 

 

Општи 

циљеви 

и 

задаци  

 

Допунска настава се организује за ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено 

градиво. Тој групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим предзнањем, ученици за које се 

показало да део градива нису савладали и ученици који су одсуствовали са редовне наставе одређено време. Допунској 

настави се могу прикључити и други ученици ако изразе жељу за овим видом допуне редовне наставе. За допунску наставу 

предвиђена су 36 часа годишње. Наставне теме и наставне јединице које се обрађују, понављају и утврђују на овим часовима 

исте су као и на редовној настави. Основна намена допунске наставе је помоћ у учењу, у савладавању оног наставног градива које 

није успешно усвојено. Ови часови се не могу користити за проверу знања ученика нити за оцењивање. 

 

Редни 

број  
Назив теме  

Оријентациони 

број часова  

Циљеви за 

тему  
Начин остваривања  

Начин праћења ефеката и 

остварености циљева  

1. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

10 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 

2. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

8 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 
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деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 

3. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

8 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 

4. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

5 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 
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5. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

5 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 

Распоред одржавања у току године  биће усклађен са распоредом часова, годишњим задужењима предм.наставника, њиховим 

радним данима у школи, обавезама ученика и накнадно унет када додатна настава почне са радом  

Напомена: могућа је корекција наведених тема и броја наведених наставних јединица, у зависности од интересовања ученика и 

могућности реализације истих, тј.годишњег фонда часова. 
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МАТЕМАТИКА 
 

Службени гласник бр. 15/ 2018 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 

позитивне ставове према математици,  способност комуникације математичким 

језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању 

проблема из свакодневног живота. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 4 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 144 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. 
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 

И ДЕЉИВОСТ      

-израчунавање вредности једноставнијег бројевног 

израза и решавање једноставније линеарне једначине и 

неједначине (у скупу природних бројева);  

- примена правила дељивости и одређивање НЗС и НЗД; 

 - извођење скуповних операција-унија, пресек, разлика и 

правилно употребљавање одговарајуће скуповне ознаке;  

16 18 34 

2. 
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

-анализа односа датих геометријских објеката и 

записивање математичким писмом;  

- опише основне појмове у вези са кругом и одреди 

положај тачке и праве у односу на круг; 

- преслика дати геометријски објекат централном 

симетријом и транслацијом,  

- правилно користи геометријски прибор. 

7 10 17 

3. УГАО 

-идентификација врста и описивање својства углова и 

примена њихових узајамних односа;  

- измери дати угао и нацрта угао задате мере;  

- упореди, сабере и одузме углове рачунски и 

конструктивно,  

- реши једноставан задатак применом основних својства 

паралелограма. 

7 10 17 

4. РАЗЛОМЦИ 

 -чита, записује, пореди и представи на бројевној 

полуправој разломке и децималне бројеве и преводи их 

из једног записа у други; 

- рачуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину и неједначину; 

- примени размеру у једноставним реалним ситуацијама;  

- примени аритметичку средину датих бројева;  

- сакупи податке и прикаже их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби користи калкулатор или 

расположиви софтвер. 

23 32 55 
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5. ОСНА СИМЕТРИЈА 

-идентификује осносиметричну фигуру и одреди њену 

осу симетрије;  

- конструише симетралу дужи, с угла и примењује 

њихова својства;  

5 8 13 

6. 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

СА ИСПРАВКАМА 

 
4 4 8 

УКУПНО  62 82 144 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 
Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. 

Природни 

бројеви и 

дељивост 

-израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну 

линеарну једначину или 

неједначину (у скупу 

природних бројева). 

-реши једноставан 

проблем из свакодневног 

живота користећи 

бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину 

(у скупу природних 

бројева). 

-примени правила 

дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 

25  и декадним 

јединицама. 

-разликује просте и 

сложене бројеве и растави 

број на просте чиниоце. 

-одреди и примени НЗС и 

НЗД. 

Први део 

-Својства операција са 

природним 

операцијама и нулом.  

-Дељење са остатком 

у скупу N0  (једнакост 

a = bq + r, 0 ≤ r <b). 

-Својства дељивости; 

чиниоци и садржаоци 

природног броја.  

-Дељивост са 2, 5 и 

декадним јединицама. 

-Дељивост са 4 и 25.  

-Дељивост са 3 и 9. 

Други део 

-Прости и сложени 

бројеви. 

-Растављање природних 

бројева на просте 

чиниоце. 

-Заједнички делилац и 

највећи заједнички 

делилац..  

-Заједнички 

садржалац и најмањи 

заједнички садржалац. 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

ех
н

о
л
о

ги
ја

, 
и

н
ф

о
р

м
ат

и
к
а 

и
 р

ач
у

н
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ст
в
о

, 
ге

о
гр

аф
и

ја
. 

 Систематско 

праћење 

ученика кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољство 

ученика на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и рад 

неких задатака 

из домаћег 

задатка 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
 п

р
аћ

ењ
е 

у
ч

ен
и

к
а 

к
р

о
з:
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2. 

Основни 

појмови 

геометрије 

-анализира односе датих 

геометријских објеката и 

запише их математичким 

писмом . 

-опише основне појмове у 

вези са кругом  (центар, 

полупречник, тангента, 

тетива) и  одреди положај 

тачке и праве у односу на 

 

 

 

 

 

-Тачке и праве; 

односи припадања и 

распореда. 

-Однос правих у 

 

 

 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

 

 

 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 
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круг. 

-нацрта праву паралелну 

датој правој. 

-упореди, сабира и 

одузима дужи, 

конструктивно и рачунски. 

-преслика дати 

геометријски објекат 

централном симетријом и 

транслацијом. 

-правилно користи 

геометријски прибор. 

равни; паралелност.  

-Мерење дужине и 

једнакост дужи. 

-Кружница и круг. 

-Преношење и 

надовезивање дужи. 

-Централна симетрија. 

-Вектор и транслација. 

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

 

Белешке 

 

Задовољство 

ученика на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и рад 

неких задатака 

из домаћег 

задатка 

3. Угао 

-идентификује врсте углова 

(суседни, упоредни, 

унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и 

примени њихове узајамне 

односе . 

-нацрта праву нормалну на 

дату праву. 

-измери дати угао и нацрта 

угао задате мере. 

-упореди, сабере и одузме 

углове рачунски и 

графички. 

-реши једноставан задатак 

применом основних 

својства паралелограма 

(једнакост наспрамних 

страница и наспрамних 

углова). 

 

-Угао, централни угао; 

једнакост углова. 

-Надовезивање углова 

(суседни углови, 

конструктивно 

упоређивање, сабирање 

и одузимање углова). 

-Упоредни углови; 

врсте углова. 

-Мерење углова, 

сабирање и одузимање 

мере углова. 

-Угао између две праве; 

нормалне праве;  

-Унакрсни углови. 

-Углови на 

трансверзали. 

-Транслација и углови. 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

Т
ех

н
и

к
а 

и
 т
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н

о
л
о

ги
ја

, 
и
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ф

о
р

м
ат

и
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и
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у
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аф
и
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Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољство 

ученика на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и рад 

неких задатака 

из домаћег 

задатка 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
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р
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ењ
е 
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ч
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и
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а 
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4. Разломци 

-прочита, запише, упореди 

и представи на бројевној 

полуправој разломке и 

децималне бројеве и 

преводи их из једног записа 

у други.  

-одреди месну вредност 

 

Први део 

-Појам разломка 

облика a/b (а, b N). 

-Придруживање тачака 

бројевне полуправе 

разломцима. 

 

 

 

 

 

Излагање 

садржаја 

 

 

 

 

 

 

Вербално-
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цифре у запису децималног 

броја. 

заокругли број и процени 

грешку заокругљивања. 

-израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну 

линеарну једначину и 

неједначину. 

-реши једноставан проблем 

из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, 

линеарну једначину или 

неједначину. 

-одреди проценат дате 

величине. 

-примени размеру  у 

 једноставним реалним 

ситуацијама. 

-примени аритметичку 

средину датих бројева. 

-сакупи податке и прикаже 

их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби 

користи калкулатор или 

расположиви софтвер. 

-одреди вероватноћу 

догађаја у једноставном 

експерименту (бацање 

коцкице, новчића и 

слично). 

-Проширивање, 

скраћивање и 

упоређивање разломака. 

-Децимални запис 

разломка и  превођење 

у запис облика a/b(b≠0).  

-Упоређивање бројева 

у децималном запису.  

-Заокругљивање 

бројева. 

 

 

Други део 

-Основне рачунске 

операције с 

разломцима (у оба 

записа) и њихова 

својства. Изрази. 

-Једначине и 

неједначине у скупу 

разломака.  

 

Трећи део 

-Примене разломака 

(проценти, 

аритметичка средина, 

размера, вероватноћа). 

 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољство 

ученика на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и рад 

неких задатака 

из домаћег 

задатка 
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5. 
Осна 

симетрија 

-идентификује 

оснoсиметричну фигуру и 

одреди њену осу симетрије. 

-симетрично преслика 

тачку, дуж и једноставнију 

фигуру. 

-конструише симетралу 

дужи, симетралу угла и  

примењује њихова 

својства. 

 

-Осна симетрија у 

равни и њене особине.  

-Оса симетрије 

фигуре. 

-Симетрала дужи и 

конструкција нормале.  

-Симетрала угла.  

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

ех
н

о
л
о

ги
ја

, 
и

н
ф

о
р

м
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и
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и
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у
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. 

Посматрање. 

Aнгажовање 

ученика на часу. 

Продукти 

ученикових 

активности. 

Белешке 

Задовољство 

ученика на часу 

Проверу 

домаћих 

задатака и рад 

неких задатака 

из домаћег 

задатка 

П
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Образовни стандарди за наставни предмет – МАТЕМАТИКА 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА 1.1.1. 

МА 1.1.3. 

МА 1.1.4. 

МА 1.1.5. 

МА 2.1.2. 

МА 2.1.3. 

МА 2.1.4. 

МА 2.2.5. 

МА 3.1.1. 

МА 3.2.5. 

МА.3.1.2. 

2. ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА 1.3.1. 

МА 1.3.3 

3. УГАО Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА 1.3.1. 

МА 1.4.1. 

МА 1.4.2. 

МА 1.4.3. 

МА 1.4.4. 

МА 2.3.1. 

МА 2.4.1. 

МА 2.4.3. 

МА 3.3.1. 

МА 3.4. 

МА 3.4.2. 

4. РАЗЛОМЦИ Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

МА 1.1.1. 

МА 1.1.2. 

МА 1.1.3. 

МА 1.1.4. 
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Сарадња 

Комуникација 

МА 2.1.1. 

МА 2.1.2. 

МА 2.1.4 

МА 2.2.5. 

МА 3.1.1. 

МА 3.1.3. 

МА 3.2.5. 

5. ОСНА 

СИМЕТРИЈА 
Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА 1.3.6. 

МА 2.3.6. 

 

 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет МАТЕМАТИКА 

Природни бројеви и дељивост 

МА 1.1.1. уме да прочита и запише природан број; 

МА 1.1.3. пореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно;  

МА 1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом када је то потребно, рачуна на пр. 

1/5 од n, где је n дати природан бро;  

МА 1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим . 

МА 2.1.2. израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од 

заграда;  

МА 2.1.3. уме да примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

МА 2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама;  

МА 2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима. 

МА 3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза;  
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МА 3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке; 

МА.3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама. 

 

Основни појмови геометрије 

МА 1.3.1. влада појмовима: дуж,полуправа, права, раван (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор; разликује паралелне и нормалне праве);  

МА 1.3.3 влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме 

да их нацрта користећи прибор). 

 

Угао 

МА 1.3.1. влада појмовима: дуж,полуправа, права, раван 'и угао(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве);  

МА 1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе,времена и углова;  

МА 1.4.2. претвори веће јединице дужине,масе и времена у мање;  

МА 1.4.3. користи различите апоене новца;  

МА 1.4.4.  при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу, заокружује величине исказане датом мером. 

МА 2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са њима ако су изражени у целим 

степенима;  

МА 2.4.1. пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу;  

МА 2.4.3. уме да дату величину искаже приближном вредношћу. 

МА 3.3.1. рачуна са угловима  

укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове  

на трансверзали;  

МА 3.4.1 по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима;  

МА 3.4.2. процени и заокружи дате податке и рачуна са таквим  приближним вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 

динар, 1 цм, 1 г). 

 

Разломци 

МА 1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне);  

МА 1.1.2. преводи децимални запис броја у разломак и обратно;  
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МА 1.1.3. пореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно; 

МА 1.1.4.  изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је потребно (у случају 

сабирања и одузимања  разломака само са истим имениоцем); рачуна, на примем 1/5 од n, где је n дати природан број. 

МА 2.1.1. упореди по величини разломке записане у различитим облицима;  

МА 2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа; 

МА 2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставнијим реалним ситуацијама; 

МА 2.2.5.  користи једначине у једноставним текстуалним задацима. 

МА 3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза;  

МА 3.1.3. уме да користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама;  

МА 3.2.5. користи једначине  и  неједначине решавајући и сложеније текстуалне задатке. 

 

Осна симетрија 

МА 1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до преклапања). 

МА 2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и уме да одреди осу симетрије(нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма). 

 

 

 

Оцењивање 

Постигнућа и напредовање ученика прате се усменим и писменим испитивањем, писменим задацима, домаћим задацима, а приликом 

оцењивања узимају се у обзир ангажовање и активност ученика на часу, интересовање за садржај предмета, способности и могућности ученика. 

Оцењивање је бројчано и јавно, узјаснуповратнуинформацијуученицима. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Часове допунске наставе похађају ученици који се из било којих разлога слабије сналазе у савлађивању градива. 

Програмом допунске наставе помоћиће се усвајање једноставнијих и мање захтевних садржаја и предмета, како би у 

потпуности развили своје способности, што је уједно једна од главних визија развојног плана школе. 

Циљ допунске наставе јесте прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја ученицима који из било којих 

разлога имају тешкоћа у савладавању школског програма конкретног предмета како би им се омогућило усвајање 

програма и развитак њихових способности. 

Образовно васпитни задаци: Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. 

Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања и наставне комуникације, сарадничких односа, 

критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у раду 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему 

Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 
Природни бројеви и 

дељивост 
9 

- израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза 

и реши једноставну линеарну 

једначину и неједначину (у 

скупу природних бројева); 

-уочавање дељивости  бројева са 

остатком и без остатка; 

-тумачење једначине a = bq + r; 

-увођење појма делилац и 

садржалац; 

-прости и сложени бројеви; 

-растављање сложених бројева 

на просте чиниоце; 

- формирање појма скупа, 

подскупа, правилна употреба 

симбола; 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања ученика 

 

-писмено испитивање 

 

-усмено испитивање 

 

-белешке 

 

-задовољство ученика 

на часу 

 

-домаћи задаци 



164 

 

-схватање смисла речи и, или, 

неки, сваки; 

-извођење скуповних операција. 

2. 
Основни појмови 

геометрије 
4 

- схватање геометријских 

фигура као скуп тачака (дуж, 

права, полуправа, раван, 

кружница, круг); 

-уочавање њихових међусобних 

односа; 

-препознавање и правилно 

цртање. 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

3. Угао 9 

-формирање појма угла као 

геометријске фигуре; 

-уочавање односа централног 

угла и одговарајућег лука и 

тетиве; 

-преношење углова и 

упоређивање; 

-мерење углова; 

-операције са угловима у мерама 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

4. Разломци 9 

- стварање појма разломка као 

количника два броја; 

-скраћивање, проширивање и 

упоређивање разломака; 

-приказивање на бројној прави; 

-основне операције са 

разломцима. 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

5. Осна симетрија 5 

- стварање осне симетрије као 

релације; 

-препознавање 

осносиметричних фигура и 

одређивање осе симетрије; 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 
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-цртање осносиметричних 

фигура; 

-конструкција симетрале дужи, 

симетрале угла и нормале. 
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ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

Додатни рад организује се за ученике који показују изузетне резултате, посебне способности, склоности и 

интересовања за поједине предмете, пружајући им тако могућност да развијају свој таленат, што је један од циљева развојног 

плана школе. На овим часови ученици се припремају и за учешће на такмичењима. 

Циљ додатне наставе јесте проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег 

напредовања и развоја ученика.  

Уочавање најбржег пута у проналажењу одређених веза између елемената неког скупа (комбинаторика) као и правилно 

записивање и логичко образложење решења. 

* Решавање сложенијих задатака у скупу целих  и скупу рационалних бројева (операције, упоређивање, једначине, дељивост 

бројева). 

* Решавање задатака уз помоћ разних дијаграма. 

* Однос страница и углова у троуглу и четвороуглу, као и примена на теже задатке. 

* Интуитивно проналажење решења у анализи конструктивних задатака, правилна конструкција, правилан запис доказа и 

дискусије. 

* Оспособљавање ученика да врше конструкције: само шестаром, само лењиром и у задацима са недостижном тачком.  

* Оспособити ученике да разлагањем сложених фигура на просте решавају разне задатке. 

* Продубљивање и проширивање математичких знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код 

ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

Скупови; решавање 

текстуалних задатака 

применом Веновог 

дијаграма 

4 

-проширивање знања о појму 

скупа кардиналној вредности 

скупа,  

-операцијама са скуповима кроз 

израду задатака веће тежине и 

задатака са ранијих такмичења 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања ученика 

 

-писмено испитивање 

 

-усмено испитивање 2. Геометријске фигуре као 4 -уочавање њихових међусобних фронтални 
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скупови тачака, логичке 

операције у унији,пресеку 

и разлици 

односа 

-препознавање и правилно 

цртање 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

 

-белешке 

 

-задовољство ученика 

на часу 

 

-домаћи задаци 

3. 

Дељивост бројева 

(рационални поступци 

при рачунању),одабрани 

задаци 

3 
-коришћењем олакшица, за што 

краће време доћи до решења 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

4. 

Разломци (својства и 

рачунање),одабрани 

задаци 

3 

-усавршити рад са разломцима, 

операције са разломцима и 

примена у практичним задацима 

кроз израду такмичарских 

задатака 

фронтални 

индивидуални рад 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

5. 
Разломци и примена, 

одабрани задаци 
2 

-примена разломака на решавање 

различитих задатака 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

дијалошка 

6. 

Дијаграми и њихова 

примена у решавању 

математичких проблема, 

метод дужи 

3 

- прављење и читање дијаграма у 

решавању математичких 

проблема 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања ученика 

 

-писмено испитивање 

 

-усмено испитивање 

 

-белешке 

 

-задовољство ученика 

на часу 

 

-домаћи задаци 

7. Осна симетрија 2 

-применити и допунити знање о 

осној симетрији кроз израду 

практичних задатака и задатака 

из свакодневног живота 

фронтални 

индивидуални рад 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

8. 
Конструкција 

пресавијањем папира 
1 

-пресавијањем папира 

конструисати различите фигуре 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

9. 

Одабрани конструктивни 

задаци-примена 

изометријских 

трансформација 

2 

-извођење различитих 

конструкција применом 

изометријских трансформација 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 
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10. 

Права и 

кружница,конструктивни 

задаци 

3 

-примена стеченог знања на 

решавање конструктивних 

задатака 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

11. 
Задаци логично-

комбинаторне природе 
2 

-развијање логичког мишљења и 

закључивања 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

12. 
Бинарни бројни систем – 

развој нумерације 
2 

-упознати ученике са појмом 

бинарног бројног сиситема и 

кроз израду различитих задатака 

увежбати рад са бинарним 

системом 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

13. 
Одабрани задаци са 

такмичења 
5 

-развијање логичког мишљења и 

закључивања 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

  



169 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

 

Службени гласник бр 

Просветни гласник 3/2020 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних 

садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

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

1.  ИКТ − наведе примену информатике и рачунарства у 

савременом животу; 

− правилно користи ИКТ уређаје; 

− именује основне врсте и компоненте ИКТ 

уређаја; 

− прави разлику између хардвера, софтвера и 

сервиса; 

− прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања; 

− креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички); 

− креира текстуални документ и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички); 

− примени алате за снимање и репродукцију аудио 

и видео записа; 

− креира мултимедијалну презентацију и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички); 

− сачува и организује податке; 

− разликује основне типове датотека 

7 2 9 

2.  Дигитална писменост − реагује исправно када дође у потенцијално 

небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ 

уређаја; 

− доводи у везу значај правилног одлагања 

дигиталног отпада и заштиту животне средине; 

− разликује безбедно од небезбедног, пожељно од 

4 1 5 
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непожељног понашања на Интернету; 

− реагује исправно када дођу у контакт са 

непримереним садржајем или са непознатим 

особама путем Интернета; 

− приступа Интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном окружењу 

и преузима их на свој уређај; 

− информацијама на интернету приступи 

критички; 

− спроводи поступке за заштиту личних података 

и приватности на Интернету; 

− разуме значај ауторских права; 

− препознаје ризик зависности од технологије и 

доводи га у везу са својим здрављем; 

− рационално управља временом које проводи у 

раду са технологијом и на Интернету; 

 

3.  Рачунарство − изводи скуповне операције уније, пресека, 

разлике и правилно употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке; 

− схвати математичко-логички смисао речи „и“, 

„или“, „не“, „сваки“, „неки“, израза „ако...онда“; 

− зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, 

дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) и 

интерпретира их алгоритамски; 

− наведе редослед корака у решавању 

једноставног логичког проблема; 

− креира једноставан рачунарски програм у 

визуелном окружењу; 

− сврсисходно примењује програмске структуре и 

блокове наредби; 

− користи математичке операторе за 

12 4 16 
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израчунавања; 

− објасни сценарио и алгоритам пројекта; 

− анализира и дискутује програм; 

− проналази и отклања грешке у програму; 

4.  Пројектна настава − сарађује са осталим члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради материјала у вези са 

темом, формулацији и представљању резултата и 

закључака; 

− одабира и примењује технике и алате у складу са 

фазама реализације пројекта; 

− наведе кораке и опише поступак решавања 

пројектног задатка; 

− вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен; 

поставља резултат свог рада на Интернет, ради 

дељења са другима, уз помоћ наставника. 

4 2 6 
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Р.бр

. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. ИКТ − наведе 

примену 

информатике 

и 

рачунарства у 

савременом 

животу; 

− правилно 

користи ИКТ 

уређаје; 

− именује 

основне 

врсте и 

компоненте 

ИКТ уређаја; 

− прави 

разлику 

између 

хардвера, 

софтвера и 

сервиса; 

− прилагоди 

радно 

окружење 

кроз основна 

подешавања; 

− креира 

Предмет 

изучавања 

информатике 

и 

рачунарства  

ИКТ уређаји, 

јединство 

хардвера и 

софтвера 

Подешавање 

радног 

окружења  

Организација 

података 

Рад са 

сликама 

Рад са 

текстом 

Рад са 

мултимедијо

м 

Рад са 

презентација

ма 

 

Индивидуалн

и, групни, 

рад у пару 

Демонстративн

а, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачког 

рада уз 

примену ИКТ 

Сви предмети Вредновање 

акивности 

ученика 

кроз 

појединачни 

и тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивање 

Практични 

радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивање 

градива са 

већ 

стеченим и 

са градивом 

из других 

предмета 

− наводи 

примену 

информатике 

и 

рачунарства у 

савременом 

животу; 

− правилно 

користи ИКТ 

уређаје; 

− именује 

основне 

врсте и 

компоненте 

ИКТ уређаја; 

− прави 

разлику 

између 

хардвера, 

софтвера и 

сервиса; 

− самостално 

прилагођава 

радно 

окружење 

кроз основна 

подешавања; 
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дигитални 

слику и 

примени 

основне 

акције 

едитовања и 

форматирања 

(самостално 

и 

сараднички); 

− креира 

текстуални 

документ и 

примени 

основне 

акције 

едитовања и 

форматирања 

(самостално 

и 

сараднички); 

− примени 

алате за 

снимање и 

репродукцију 

аудио и 

видео записа; 

− креира 

мултимедијал

ну 

презентацију 

и примени 

− самостално и 

сараднички 

креира 

дигитални 

слику и 

примењује 

основне 

акције 

едитовања и 

форматирања

; 

− самостално и 

сараднички 

креира 

текстуални 

документ и 

примени 

основне 

акције 

едитовања и 

форматирања  

− самостално и 

сараднички 

примењује 

алате за 

снимање и 

репродукцију 

аудио и 

видео записа; 

− самостално и 

сараднички 

креира 



177 

 

основне 

акције 

едитовања и 

форматирања 

(самостално 

и 

сараднички); 

− сачува и 

организује 

податке; 

− разликује 

основне 

типове 

датотека 

мултимедијал

ну 

презентацију 

и примењује 

основне 

акције 

едитовања и 

форматирања

; 

− Чува и 

организује 

податке; 

разликује 

основне типове 

датотека 

2. Дигитална 

писменост 

− реагује 

исправно 

када дође у 

потенцијално 

небезбедну 

ситуацију у 

коришћењу 

ИКТ уређаја; 

− доводи у везу 

значај 

правилног 

одлагања 

дигиталног 

отпада и 

заштиту 

животне 

средине; 

Употреба 

ИКТ уређаја 

на одговоран 

и сигуран 

начин  

Правила 

безбедног 

рада на 

Интернету  

Претраживањ

е Интернета, 

одабир 

резултата и 

преузимање 

садржаја  

Заштита 

приватности 

Индивидуалн

и, групни, 

рад у пару 

Демонстративн

а, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачког 

рада уз 

примену ИКТ 

Сви предмети Вредновање 

акивности 

ученика 

кроз 

појединачни 

и тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивање 

Практични 

радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивање 

градива са 

− реагује 

исправно 

када дође у 

потенцијално 

небезбедну 

ситуацију у 

коришћењу 

ИКТ уређаја; 

− доводи у везу 

значај 

правилног 

одлагања 

дигиталног 

отпада и 

заштиту 

животне 

средине; 
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− разликује 

безбедно од 

небезбедног, 

пожељно од 

непожељног 

понашања на 

Интернету; 

− реагује 

исправно 

када дођу у 

контакт са 

непримерени

м садржајем 

или са 

непознатим 

особама 

путем 

Интернета; 

− приступа 

Интернету, 

самостално 

претражује, 

проналази 

информације 

у дигиталном 

окружењу и 

преузима их 

на свој 

уређај; 

− информација

ма на 

интернету 

личних 

података 

Заштита 

здравља, 

ризик 

зависности 

од 

технологије и 

управљање 

временом 

већ 

стеченим и 

са градивом 

из других 

предмета 

− разликује 

безбедно од 

небезбедног, 

пожељно од 

непожељног 

понашања на 

Интернету; 

− реагује 

исправно 

када дођу у 

контакт са 

непримерени

м садржајем 

или са 

непознатим 

особама 

путем 

Интернета; 

− приступа 

Интернету, 

самостално 

претражује, 

проналази 

информације 

у дигиталном 

окружењу и 

преузима их 

на свој 

уређај; 

− информација

ма на 

интернету 
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приступи 

критички; 

− спроводи 

поступке за 

заштиту 

личних 

података и 

приватности 

на 

Интернету; 

− разуме значај 

ауторских 

права; 

− препознаје 

ризик 

зависности 

од 

технологије и 

доводи га у 

везу са 

својим 

здрављем; 

− рационално 

управља 

временом 

које проводи 

у раду са 

технологијом 

и на 

Интернету; 

 

приступи 

критички; 

− спроводи 

поступке за 

заштиту 

личних 

података и 

приватности 

на 

Интернету; 

− разуме значај 

ауторских 

права; 

− препознаје 

ризик 

зависности 

од 

технологије и 

доводи га у 

везу са 

својим 

здрављем; 

− рационално 

управља 

временом 

које проводи 

у раду са 

технологијом 

и на 

Интернету; 

 

3. Рачунарств − изводи Увод у Индивидуалн Демонстративн Сви предмети Вредновање − изводи 
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о скуповне 

операције 

уније, 

пресека, 

разлике и 

правилно 

употребљава 

одговарајуће 

скуповне 

ознаке; 

− схвати 

математичко-

логички 

смисао речи 

„и“, „или“, 

„не“, „сваки“, 

„неки“, 

израза 

„ако...онда“; 

− зна 

алгоритме 

аритметике 

(сабирања, 

множења, 

дељења с 

остатком, 

Еуклидов 

алгоритам) и 

интерпретира 

их 

алгоритамски

; 

логику и 

скупове: 

унија, пресек, 

разлика; речи 

„и“, „или“, 

„не“, „сваки“, 

„неки“, 

„ако...онда“ 

Увод у 

алгоритме 

аритметике: 

писмено 

сабирање, 

множење, 

дељење с 

остатком, 

Еуклидов 

алгоритам 

Увод у тему 

програмирањ

а 

Радно 

окружење 

изабраног 

софтвера за 

визуелно 

програмирањ

е  

Алати за рад 

са графичким 

објектима, 

текстом, 

и, групни, 

рад у пару 

а, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачког 

рада уз 

примену ИКТ 

акивности 

ученика 

кроз 

појединачни 

и тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивање 

Практични 

радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивање 

градива са 

већ 

стеченим и 

са градивом 

из других 

предмета 

скуповне 

операције 

уније, 

пресека, 

разлике и 

правилно 

употребљава 

одговарајуће 

скуповне 

ознаке; 

− схвата 

математичко-

логички 

смисао речи 

„и“, „или“, 

„не“, „сваки“, 

„неки“, 

израза 

„ако...онда“; 

− зна 

алгоритме 

аритметике 

(сабирања, 

множења, 

дељења с 

остатком, 

Еуклидов 

алгоритам) и 

интерпретира 

их 

алгоритамски

; 
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− наведе 

редослед 

корака у 

решавању 

једноставног 

логичког 

проблема; 

− креира 

једноставан 

рачунарски 

програм у 

визуелном 

окружењу; 

− сврсисходно 

примењује 

програмске 

структуре и 

блокове 

наредби; 

− користи 

математичке 

операторе за 

израчунавања

; 

− објасни 

сценарио и 

алгоритам 

пројекта; 

− анализира и 

дискутује 

програм; 

− проналази и 

звуком и 

видеом  

Програм  –  

категорије, 

блокови 

наредби, 

инструкције 

Програмске 

структуре 

(линијска, 

циклична, 

разграната) 

 

− наводи 

редослед 

корака у 

решавању 

једноставног 

логичког 

проблема; 

− креира 

једноставан 

рачунарски 

програм у 

визуелном 

окружењу; 

− сврсисходно 

примењује 

програмске 

структуре и 

блокове 

наредби; 

− користи 

математичке 

операторе за 

израчунавања

; 

− објашњава 

сценарио и 

алгоритам 

пројекта; 

− анализира и 

дискутује 

програм; 

проналази и 
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отклања 

грешке у 

програму; 

отклања 

грешке у 

програму; 

4. Пројектна 

настава 

− сарађује са 

осталим 

члановима 

групе у 

одабиру теме, 

прикупљању 

и обради 

материјала у 

вези са 

темом, 

формулацији 

и 

представљањ

у резултата и 

закључака; 

− одабира и 

примењује 

технике и 

алате у 

складу са 

фазама 

реализације 

пројекта; 

− наведе кораке 

и опише 

поступак 

решавања 

пројектног 

задатка; 

Фазе 

пројектног 

задатка од 

израде плана 

до 

представљањ

а решења 

 

Израда 

пројектног 

задатка  у 

групи у 

корелацији са 

другим 

предметима  

 

Представљањ

е резултата 

пројектног 

задатка  

 

Групни Демонстративн

а, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачког 

рада уз 

примену ИКТ 

Сви предмети  − сарађује са 

осталим 

члановима 

групе у 

одабиру теме, 

прикупљању 

и обради 

материјала у 

вези са 

темом, 

формулацији 

и 

представљањ

у резултата и 

закључака; 

− одабира и 

примењује 

технике и 

алате у 

складу са 

фазама 

реализације 

пројекта; 

− наведе кораке 

и опише 

поступак 

решавања 

пројектног 

задатка; 
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− вреднује 

своју улогу у 

групи при 

изради 

пројектног 

задатка и 

активности за 

које је био 

задужен; 

− поставља 

резултат свог 

рада на 

Интернет, 

ради дељења 

са другима, 

уз помоћ 

наставника. 

 

− вреднује 

своју улогу у 

групи при 

изради 

пројектног 

задатка и 

активности за 

које је био 

задужен; 

− поставља 

резултат свог 

рада на 

Интернет, 

ради дељења 

са другима, 

уз помоћ 

наставника. 
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Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Рачунарство Рад са подацима / 

2. ИКТ Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

/ 

3. Дигитална писменост Компетенција за целоживотно учење 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

 

/ 

4. Пројектни задаци Решавање проблема 

Сарадња 
/ 

Напомена: Не постоје стандарди за предмет Информатика и рачунарство 

 



 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Службени гласник бр. 3/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-

технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, 

животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне 

бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Обрада Утврђивање Свега 

1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

− разликује основна подручја човековог рада, 

производње и пословања у техничко-

технолошком подручју 

−  наводи занимања у области технике и 

технологије 

− процењује сопствена интересовања у области 

технике и технологије 

− организујерадноокружење у кабинету 

правилно и безбедно користи техничке апарате и 

ИКТ уређаје у животном и радном окружењу 

4 2 6 

2. САОБРАЋАЈ − процени како би изгледао живот људи без 

саобраћаја 

− класификује врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

− наводи професије у подручју рада саобраћај 

− направи везу између савременог саобраћаја и 

коришћења информационих технологија 

− разликује безбедно од небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла и дечијих возила 

− правилно се понаша као пешак, возач бицикла и 

дечијих возила у саобраћају  

− користи заштитну опрему за управљање 

бициклом и дечијим возилима  

− аргументује неопходност коришћења 

сигурносних појасева  на предњем и  задњем 

седишту аутомобила и увек их користи као 

путник  

− повеже место седења у аутомобилу са узрастом 

6 8 14 



 

 

ученика 

− одговорно се понаша као путник у возилу  

− показује поштовање према другим учесницима 

у саобраћају 

− анализира симулирану саобраћајну незгоду на 

рачунару и идентификује ризично понашање 

пешака и возача бицикла 

3. ТЕХНИЧKА И  

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

− - самостално црта скицом и техничким цртежом 

једноставан предмет 

− правилночитатехничкицртеж 

− преносиподаткеизмеђу ИКТ уређаја 

− примењује основне поступке обраде дигиталне 

слике на рачунару 

− користи програм за обраду текста за креирање 

документа са графичким елементима 

− користи Интернет сервисе за претрагу и 

приступање online ресурсима 

− преузимаодговорностзарад 

представи идеје и планове за акције које 

предузима користећи савремену информационо-

комуникациону технологију и софтвер 

 

8 8 16 

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА − повезује својства природних материјала са 

применом 

− објаснитехнологијепрераде и обрадедрвета, 

производњу папира, текстила икоже 

− сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, 

коже и дрвета 

− правилно и безбедно користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду (маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, стега) 

− направи план израде једноставног производа и 

10 10 20 



 

 

план управљања отпадом 

− самостално израђује једноставан модел 

−  

5. KОНСТРУKТОРСKО  − - самостално проналази информације потребне 

за израду предмета/модела користећи ИКТ и 

Интернет сервисе 

− одабира материјале и алате за израду 

предмета/модела 

− мери и обележава предмет/модел 

− ручно израђује једноставан предмет/модел 

користећи папир и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке и алате 

− користи програм за обраду текста за креирање 

документа реализованог решења 

− самостално представља пројектну идеју, 

поступак израде и решење/производ 

− показује иницијативу и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха 

− планира активности које доводе до остваривања 

циљева укључујући оквирну процену трошкова 

− активно учествује у раду пара или мале групе у 

складу са улогом и показује поштовање према 

сарадницима  

− пружи помоћ у раду другим ученицима   

 16 16 

   28 44 72 

 

 

  



 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 
По завршетку 

теме ученик ће 

бити у стању да 

 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

- повеже 

развој 

грађевинарст

ва и значај 

урбанизма у 

побољшању 

услова 

живљења; 

- анализира 

карактеристи

ке савремене 

културе 

становања; 

- класификује 

кућне 

инсталације 

на основу 

њихове 

намене; 

Појам, улога и значај 

технике и технологије 

на развој друштва и 

животног окружења. 
Подручја човековог 

рада и производње, 

занимања и послови у 

области технике и 

технологије. 
Правила понашања и 

рада у кабинету. 
Организација радног 

места у кабинету и 

примена мера 

заштите на раду. 
Коришћење 

техничких апарата и 

ИКТ уређаја у 

животном и радном 

окружењу. 

фронтални 

групни 

индивидуал

ни 

 

 

 

 

вербална, 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

метода 

учења 

путем 

открића, 

ситуационо 

учење кроз 

компјутерск

у 

симулацију 

 

 

Информати

ка и 

рачунарство 

Математика 

Биологија 

Географија 

Ликовна 

култура 

 

 

 

Праћење 

остварено

сти исхода 

 

Тестове 

знања 

 

Тестове 

практични

х вештина 

 

– владају  

основним  

техничко-

технолошким 

знањима, 

умењима, 

вештинама  и 

примене пх  у 

учењу, раду и 

свакодневном 

животу, 

 -  разликују  

архитектуру и 

грађевинарств

о 

–знају  врсте 

грађевинских 

објеката и 

њихову 

намену, 

– препознају  

конструктивн

е елементе 

грађевиског 

објекта, 

– објасне 



 

 

начина 

градње и  

технике 

грађења, 

-поседује  и 

развија  

културу 

становања у 

савременим 

условима, 

-познаје  и 

поштује 

кућни ред  

-знају шта 

спада у кућне 

инсталације 

 

 

2. САОБРАЋАЈ - класификује 

врсте 

саобраћајних 

објеката 

према 

намени; 

- повезује 

неопходност 

изградње 

прописне 

инфраструкт

уре са 

безбедношћу 

учесника у 

Улога, значај и 

историјски развој 

саобраћаја. 
Врсте саобраћаја и 

саобраћајних 

средстава према 

намени. 
Професије у подручју 

рада саобраћај. 
Употреба 

информационих 

техологија у 

савременом 

саобраћају  
Саобраћајна 

фронтални 

групни и 

индивидуал

ни 

вербална, 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

метода 

учења 

путем 

открића, 

ситуационо 

учење кроз 

компјутерск

у 

симулацију 

Историја 

Информати

ка и 

рачунарство 

Географија 

 

Праћење 

остварено

сти исхода 

 

Тестове 

знања 

 

Тестове 

практични

х вештина 

-стекну 

представу о 

функциониса

њу и 

организацији 

саобраћаја у 

саобраћајним 

објектима, 

-разуме значај 

и улогу 

саобраћајних 

објеката у 

саобраћајним 

системима 



 

 

саобраћају; 

- повезује 

коришћење 

информацион

их 

технологија у 

саобраћајним 

објектима са 

управљањем 

и 

безбедношћу 

путника и 

робе; 

- 

демонстрира 

правилно и 

безбедно 

понашање и 

кретање 

пешака и 

возача 

бицикла на 

саобраћајном 

полигону 

иили уз 

помоћ 

рачунарске 

симулације; 

 

 

 

 

сигнализација – 

изглед и правила 

поступања. 
Правила и прописи 

кретања пешака, 

возача бицикла и 

дечијих возила 

(ролери, скејт, 

тротинет) у 

саобраћају – 

рачунарска 

симулација и 

саобраћајни полигон. 
Обавезе и 

одговорност деце као 

учесника у 

саобраћају. 
Заштитна опрема 

потребна за безбедно 

управљање бициклом 

и дечијим возилима. 

 -разликује 

мосове и 

вијадукте 

- познаје 

правила 

безбедности 

кретања 

пешака, 

возача и 

бицикла у 

јавном 

саобраћају 



 

 

3. ТЕХНИЧKА И  

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

- чита и црта 

грађевински 

технички 

цртеж 

уважавајући 

фазе 

изградње 

грађевинског 

објекта уз 

примену 

одговарајући

х правила и 

симбола; 

- користи 

рачунарске 

апликације за 

техничко 

цртање, 3Д 

приказ 

грађевинског 

објекта и 

унутрашње 

уређење 

стана 

уважавајући 

потребе 

савремене 

културе 

становања; 

- самостално 

креира 

дигиталну 

Прибор за техничко 

цртање (оловка, 

гумица, лењир, 

троугаоници, шестар). 

Формати цртежа (А3, 

А4). Размера. 
Типови и дебљине 

линија (пуна дебела 

линија; пуна танка 

линија; пуна танка 

линија извучена 

слободном руком; 

испрекидана танка 

линија; црта-тачка-

црта танка линија). 
Геометријско цртање 

(цртање паралелних 

правих, цртање 

нормале на дату 

праву, цртање углова 

помоћу лењира и 

троугаоника). 
Елементи котирања 

(помоћна котна 

линија, котна линија, 

показна линија, котни 

завршетак, котни број 

– вредност). 
Цртање техничког 

цртежа са елементима 

(типови линија, 

размера и котирање).  
Пренос података 

између ИКТ уређаја 

(рачунар, таблет, 

фронтални 

групни и 

индивидуал

ни 

вербална, 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

метода 

учења 

путем 

открића, 

ситуационо 

учење кроз 

компјутерск

у 

симулацију 

 

Информати

ка 

Ликовно 

Праћење 

остварено

сти исхода 

 

Тестове 

знања 

 

Тестове 

практични

х вештина 

– упознају 

карактеристик

е 

грађевинског 

техничког 

цртања и 

основне 

грађевинске 

симболе, 

– науче да 

читају и 

користе 

једноставније 

грађевинске 

цртеже – 

документациј

у за изградњу, 

адаптацију и 

уређење 

стана, 

одговарајуће 

проспекте, 

– науче да 

комуницирају 

на језику 

технике 

(техничка 

термино- 

логија, 

технички 

цртеж 

-науче да 



 

 

презентацију 

и представља 

је; 

smartphone, 

дигитални 

фотоапарат). 
Апликација за 

дигиталну обраду 

слике. Операције 

подешавања 

осветљености и 

контраста слике. 

Промена 

величине/резолуције 

слике, издвајање дела 

слике. 
Креирање документа 

у програму за обраду 

текста.  

Форматирање текста, 

уметање слике и 

графике. 
Интернет претрага и 

приступ он лајн 

ресурсима 

користе 

готове 

једноставне 

софтверске 

алате за 

техничко 

цртање, 

– науче како 

да користе 

флеш 

меморију, 

штампач и 

Интернет, 

-могу сами да 

нацртају кућу 

у једном од 

понуђених 

програма за 

цртање 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

- класификује 

грађевинске 

материјале 

према врсти 

и својствима 

и процењује 

могућности 

њихове 

примене;  

- повезује 

коришћење 

грађевинских 

ПриродниресурсинаЗ

емљи: енергија и 

материјали. 
Управљање отпадом 

(рециклажа; заштита 

животне средине). 
Врсте, својства и 

примена природних 

материјала. 
Технологија прераде 

и обраде дрвета. 
Технологија прераде 

и обраде коже. 

фронтални 

групни и 

индивидуал

ни 

вербална, 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

 

Информати

ка и 

рачунарство 

Математика 

Биологија 

Географија 

Ликовна 

култура 

 

Праћење 

остварено

сти исхода 

 

Тестове 

знања 

 

Тестове 

практични

х вештина 

зна основне 

врсте,и  

карактеристик

е и примену 

грађе- 

винских 

материјала, 

-знају 

поступке 

добијања 

неких од њих 

-наброје 



 

 

материјала са 

утицајем на 

животну 

средину;  

- повезује 

алате и 

машине са 

врстама 

грађевинских 

и 

пољопривред

них радова; 

- реализује 

активност 

која указује 

на важност 

рециклаже; 

- образложи 

на примеру 

коришћење 

обновљивих 

извора 

енергије и 

начине 

њиховог 

претварања у 

корисне 

облике 

енергије;  

- правилно и 

безбедно 

користи 

Текстилна 

технологија. 
Технологија 

производње папира. 
Поступци ручне 

обраде и спајања 

папира, текстила, 

коже и дрвета – 

сечење/резање, 

спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање). 
Коришћење алата и 

прибора за ручну 

обраду и спајање 

наведених материјала 

– маказе, моделарска 

тестера, брусни 

папир, стега. 

инсталације у 

кући и 

разумеју 

њихово 

функциониса

ње 

– стекну 

знања о 

примени и 

битним 

карактеристик

ама 

грађевинских 

машина, 

-наброје алате 

који се 

користе и 

препознају нх 

-знају која се 

грађевинска 

машина 

користи за 

поједине 

радове 

-наброји 

основне 

делове сваке 

грађевинске 

машине 

-примењује 

мере заштите 

при на раду на 



 

 

уређаје за 

загревање и 

климатизациј

у простора; 

- повезује 

значај 

извођења 

топлотне 

изолације са 

уштедом 

енергије; 

- повезује 

гране 

пољопривред

е са 

одређеном 

врстом 

производње 

хране;  

- описује 

занимања у 

области 

грађевинарст

ва, 

пољопривред

е, 

производње и 

прераде 

хране; 

- изради 

модел 

грађевинске 

грађевини  

– разликује  

основне врсте  

пољопривред

ное 

производње 

-наброји 

машине у     

пољопривред

ној 

производњи 

-разликује 

погонске и 

прикључне 

машине 

- наброји  

комбиноване 

и специјалне 

машине 

– препознају 

природне 

ресурсе и 

њихову 

ограниченост 

у кори- 

шћењу, 

- знају који 

материјал да 

изаберу за 

одређену 

изолацију 

– примени 



 

 

машине или 

пољопривред

не машине уз 

примену мера 

заштите на 

раду; 

 

мере за 

рационално 

коришћење  

различитх  

видова  

енергије, 

-знају да 

направе 

моделе 

машина 

 

5. KОНСТРУKТОР

СKО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

- израђује 

макету-модел 

поштујући 

принципе 

економичног 

искоришћења 

материјала и 

рационалног 

одабира алата 

и машина 

примењујући 

процедуре у 

складу са 

принципима 

безбедности 

на раду; 

- учествује у 

успостављањ

у 

критеријума 

за 

Израда 

предмета/модела 

ручном обрадом и 

спајањем папира 

и/или дрвета, 

текстила, коже 

коришћењем 

одговарајућих 

техника, поступака и 

алата. 
Приказивање идеје, 

поступка израде и 

решења/производа. 
Тимски рад и подела 

задужења у тиму. 
 

 

 

Индивидуал

ни, 

рад у 

паровима, 

групни. 

вербална 

демонстрац

ија 

метода 

практичног 

рада 

Информати

ка и 

рачунарство 

Математика 

Ликовна 

култура 

 

Праћење 

остварено

сти исхода 

 

 

Тестове 

практични

х вештина 

- примењује 

једноставније 

техничке 

цртеже у 

пројектовању 

модела или 

макета према 

сопственом 

избору: 

грађевинских 

или 

саобраћајних 

објеката, 

грађевинских 

или 

пољопривред

них машина и 

уређаја, 

детаља за 

уређење стана 

и др. 



 

 

вредновање, 

процењује 

свој рад и рад 

других и 

предлаже 

унапређења 

постојеће 

макете-

модела;  

- одреди 

реалну 

вредност 

израђене 

макете-

модела 

укључујући и 

оквирну 

процену 

МОДЕЛОВА

ЊЕ 

трошкова. 

 

– покаже  

стваралачко и 

критичко 

мишљење, 

 

–покаже  

способност 

практичног 

стварања, 

односно да 

реализују 

сопствене 

идеје према 

сопственом 

плану рада и 

афирмишу 

креативност и 

оригиналност, 

–  прецизно  

упорнои 

истрају у 

изради  

одабраних  

задатака, 

– усвоје  

радне навике 

и покажу 

способност  за 

сарадњу и 

тимски рад, 

–  користе 



 

 

мерне 

инструменте, 

– примењују 

мере и 

средства за 

личну 

заштиту при 

раду, 

– на основу 

знања о 

врстама 

делатности и 

сагледавања 

својих 

интересовања 

правилно 

одаберу своју 

будућу 

професију. 

 

  



 

 

Међупредметне компетенције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Компетенција за целоживотно учење 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

 

/ 

2. САОБРАЋАЈ Комуникација 

Решавање проблемa 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

/ 

3. ТЕХНИЧKА И  

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

Рад са подацима информацијама 

Дигитална компетенција 

 Компетенција за целоживотно учење 

/ 

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА Компетенција за целоживотно учење 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

/ 

 КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

/ 

 



 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

РИТАМ 

- опише ритам који уочава у природи, окружењу 

и уметничким делима; 

- пореди утисак који на њега/њу остављају 

различите врсте ритма; 

- гради правилан, неправилан и слободан 

визуелни ритам, спонтано или с одређеном 

намером; 

- користи, у сарадњи са другима, одабране 

садржаје као подстицај за стварање оригиналног 

визуелног ритма; 

- разматра, у групи, како је учио/ла о визуелном 

ритму и где та знања може применити; 

- направи, самостално, импровизовани прибор од 

одабраног материјала; 

- искаже своје мишљење о томе зашто људи 

стварају уметност; 
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- опише линије које уочава у природи, окружењу 

и уметничким делима; 

- пореди утисак који на њега/њу остављају 

различите врсте линија; 

- гради линије различитих вредности 

комбинујући материјал, угао и притисак 

прибора/материјала; 

- користи одабране садржаје као подстицај за 

стварање оригиналних цртежа; 

- црта разноврсним прибором и материјалом 

изражавајући замисли, машту, утиске и памћење 

опаженог; 

  18 



 

 

2.  

ЛИНИЈА 

- разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним 

својствима линија и где се та знања примењују; 

- искаже своје мишљење о томе како је развој 

цивилизације утицао на развој уметности; 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

ОБЛИК 

- пореди облике из природе, окружења и 

уметничких дела према задатим условима; 

- гради апстрактне и/или фантастичне облике 

користећи одабране садржаје као подстицај за 

стваралачки рад; 

- наслика реалне облике у простору самостално 

мешајући боје да би добио/ла жељени тон; 

- обликује препознатљиве тродимензионалне 

облике одабраним материјалом и поступком; 

- преобликује предмет за рециклажу дајући му 

нову употребну вредност; 

- комбинује ритам, линије и облике стварајући 

оригиналан орнамент за одређену намену; 

- објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира 

одређене производе; 

- разматра, у групи, како је учио/ла о облицима и 

где та знања примењује; 

- искаже своје мишљење о томе зашто је 

уметничко наслеђе важно; 

  26 

 

 

4. 

 

 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

- пореди различите начине комуницирања од 

праисторије до данас; 

- обликује убедљиву поруку примењујући знања 

о ритму, линији, облику и материјалу; 

- изрази исту поруку писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном комуникацијом; 

- тумачи једноставне визуелне информације; 

- објасни зашто је наслеђе културе важно. 

  12 



 

 

 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупред

метно 

повезивањ

е 

(исход/сад

ржаји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 
Облик рада Методе 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

РИТАМ 

- опише ритам 

који уочава у 

природи, 

окружењу и 

уметничким 

делима; 

- пореди утисак 

који на њега/њу 

остављају 

различите врсте 

ритма; 

- гради правилан, 

неправилан и 

слободан 

визуелни ритам, 

спонтано или с 

одређеном 

намером; 

Поступци за 

безбедно и 

одговорно 

коришћење и 

одржавање 

прибора и радне 

површине; 

Материјал из 

природе, 

вештачки 

материјал, 

материјал за 

рециклажу, 

рециклирани 

материјал, 

импровизовани 

прибор, школски 

прибор и 

 

 

 

 

Фронтални 

Групни 

Индивиду- 

ализовани 

Рад у пару 

 

*Вербалне 

методе 

(монолошка, 

приповедањ

е, 

описивање 

са 

нагласком 

на 

ликовности, 

разлагање 

ликовне 

структуре, 

тумачење 

ликовних 

проблема, 

дијалог) 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

Посматрањ

е и праћење 

напредовањ

а ученика 

те давање 

савета у 

току 

практичног 

рада 

 

Постављањ

е питања 

којима се 

ученици 

подстичу и 

мисаоно и 

емотивно 

ангажују у 

 

 

-Праћење 

остваривања 

плана и 

евидентирањ

е запажених 

добрих и 

лоших 

страна плана 

 

 



 

 

- користи, у 

сарадњи са 

другима, 

одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналног 

визуелног ритма; 

- разматра, у 

групи, како је 

учио/ла о 

визуелном ритму 

и где та знања 

може применити; 

- направи, 

самостално, 

импровизовани 

прибор од 

одабраног 

материјала; 

- искаже своје 

мишљење о томе 

зашто људи 

стварају 

уметност; 

материјал, 

професионални 

прибор; 

Ритам у природи 

(смена дана и 

обданице, смена 

годишњих доба, 

таласи, 

падавине...); 

Ритам у 

простору 

(распоред 

тродимензионал

них облика у 

природи, 

урбаним 

срединама и у 

ближем 

окружењу 

ученика). Ритам 

у структури 

(грађи) облика. 

Ритам у 

текстури 

природних и 

вештачких 

материјала; 

Врсте ритма. 

Правилан и 

неправилан 

ритам. Слободан 

ритам. Спонтани 

 

*Мотивацио

ни разговор  

*повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

 

*аналитичко 

посматрање 

*разлагање,  

Комбинова

ње 

грађење 

 

метода 

искуственог 

учења 

Цртање, 

сликање, 

вајање 

ликовном 

изражавању 

 

Постављањ

е задатака 

чијим 

решавањем 

ученици 

повезују 

садржаје  

 

Стављање 

ученика у 

искуствене 

ситуације и 

давање 

практичних 

задатака 

 

Чување 

ликовних 

радова 

ученика 

(поређење 

кроз ток 

времена) 

 

Изложбе и 

анализа 

ликовних 

решења 

ученика 



 

 

ритам (ритам 

линија, облика, 

мрља). Функције 

ритма - 

понављање боја, 

линија и/или 

облика да би се 

постигла 

динамичност 

(живост) или 

ред. Утисак који 

различите врсте 

ритма остављају 

на посматрача. 

Субјективни 

утисак кретања 

и оптичка 

илузија кретања; 

Ритам као 

принцип 

компоновања у 

делима 

ликовних 

уметности. 

Ритам у другим 

врстама 

уметности. 

Примена 

визуелног ритма 

у свакодневном 

животу; 

Различити 



 

 

ритмови као 

подстицај за 

стваралачки рад 

- звуци из 

природе и 

окружења, 

музика, кретање 

у природи и 

окружењу, 

плес...; 

Уметничко 

наслеђе - значај 

праисторијског 

наслеђа на 

простору Србије 

и у свету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- опише линије 

које уочава у 

природи, 

окружењу и 

уметничким 

делима; 

- пореди утисак 

који на њега/њу 

остављају 

различите врсте 

линија; 

- гради линије 

различитих 

вредности 

комбинујући 

материјал, угао и 

Врсте линија и 

изражајна 

својства линија. 

Линије у 

природи и 

окружењу. 

Линија као 

ивица 

тродимензионал

них облика; 

Изражајна 

својства линија у 

односу на 

прибор, 

материјал, 

притисак и угао 

 

 

 

 

 

Фронтални 

Групни 

Индивиду- 

ализовани 

Рад у пару 

 

*Вербалне 

методе 

(монолошка, 

приповедањ

е, 

описивање 

са 

нагласком 

на 

ликовности, 

разлагање 

ликовне 

структуре, 

тумачење 

ликовних 

Цртање, 

слокање, 

вајање 

 

 

Техника и 

технологиј

а 

Посматрањ

е и праћење 

напредовањ

а ученика 

те давање 

савета у 

току 

практичног 

рада 

 

Постављањ

е питања 

којима се 

ученици 

подстичу и 

мисаоно и 

 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

ЛИНИЈА 

притисак 

прибора/материја

ла; 

- користи 

одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналних 

цртежа; 

- црта 

разноврсним 

прибором и 

материјалом 

изражавајући 

замисли, машту, 

утиске и памћење 

опаженог; 

- разматра, у 

групи, како је 

учио/ла о 

изражајним 

својствима линија 

и где се та знања 

примењују; 

- искаже своје 

мишљење о томе 

како је развој 

цивилизације 

утицао на развој 

уметности; 

под којим се 

држи 

прибор/материја

л. Савремена 

средства за 

цртање - 

дигитална табла 

и оловка за 

цртање, 3Д 

оловка, 

апликативни 

програми за 

цртање... 

Својства линије 

у апликативном 

програму за 

цртање. Цртање 

светлом; 

Уметнички 

цртеж, 

аматерски 

цртеж, дечји 

цртеж, 

схематски 

цртеж, технички 

цртеж, научне 

илустрације... 

Врсте 

уметничког 

цртежа - скица, 

студија, 

илустрација, 

проблема, 

дијалог) 

 

*Мотивацио

ни разговор  

 

Повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

 

*аналитичко 

посматрање 

 

Метода 

аутономних 

ликовних 

поступака 

 

Метода 

естетске 

комуникациј

е 

 

Метода 

решавања 

проблема 

 

емотивно 

ангажују у 

ликовном 

изражавању 

 

Постављањ

е задатака 

чијим 

решавањем 

ученици 

повезују 

садржаје  

 

Стављање 

ученика у 

искуствене 

ситуације и 

давање 

практичних 

задатака 

 

Чување 

ликовних 

радова 

ученика 

(поређење 

кроз ток 

времена) 

 

Изложбе и 

анализа 

ликовних 



 

 

стрип, 

карикатура, 

графити... 

Занимања у 

којима је 

неопходна 

вештина 

слободоручног 

цртања; 

Поступци 

грађења цртежа 

додавањем и 

одузимањем 

линија. 

Лавирани цртеж. 

Линеарни цртеж. 

Цртеж у боји; 

Текстура 

(ликовни 

елемент). 

Поступци 

грађења 

текстуре 

линијама. Ритам 

линија; 

Различити 

садржаји као 

подстицај за 

стваралачки рад 

(облици из 

природе и 

окружења, звуци 

решења 

ученика 



 

 

из природе и 

окружења, 

музика, кретање 

у природи и 

окружењу, 

текст, писмо...); 

Читање 

(декодирање) 

цртежа, стрипа, 

карикатуре, 

графита, 

рекламних 

порука... 

Уметничко 

наслеђе - значај 

наслеђа првих 

цивилизација. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

ОБЛИК 

- пореди облике 

из природе, 

окружења и 

уметничких дела 

према задатим 

условима; 

- гради 

апстрактне и/или 

фантастичне 

облике користећи 

одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стваралачки рад; 

- наслика реалне 

Дводимензионал

ни и 

тродимензионал

ни облици. 

Правилни 

геометријски 

облици 

(геометријске 

фигуре и тела). 

Правилни 

облици у 

природи и у 

ликовној 

уметности. 

Неправилни 

 

 

 

 

 

Фронтални 

Групни 

Индивиду- 

ализовани 

Рад у пару 

 

*Вербалне 

методе 

(монолошка, 

приповедањ

е, 

описивање 

са 

нагласком 

на 

ликовности, 

разлагање 

ликовне 

структуре, 

тумачење 

 

Цртање, 

слокање, 

вајање 

 

 

 

 

Биологија 

Посматрањ

е и праћење 

напредовањ

а ученика 

те давање 

савета у 

току 

практичног 

рада 

 

Постављањ

е питања 

којима се 

ученици 

подстичу и 

 



 

 

облике у 

простору 

самостално 

мешајући боје да 

би добио/ла 

жељени тон; 

- обликује 

препознатљиве 

тродимензионалн

е облике 

одабраним 

материјалом и 

поступком; 

- преобликује 

предмет за 

рециклажу дајући 

му нову 

употребну 

вредност; 

- комбинује 

ритам, линије и 

облике стварајући 

оригиналан 

орнамент за 

одређену намену; 

- објасни зашто је 

дизајн важан и ко 

дизајнира 

одређене 

производе; 

- разматра, у 

групи, како је 

облици; 

Својства облика. 

Величина 

облика. Боја 

облика. Реална и 

имагинарна 

функција 

облика. 

Kарактеристичн

и детаљи и 

својства по 

којима је облик 

препознатљив. 

Светлост као 

услов за 

опажање облика. 

Изглед облика 

посматраног из 

различитих 

углова. 

Стилизовање 

облика; 

Статични 

облици. Kретање 

облика (кретање 

статичних 

облика помоћу 

ветра и воде, 

карактеристично 

кретање бића и 

машина); 

Распоред облика 

ликовних 

проблема, 

дијалог) 

 

*Мотивацио

ни разговор  

 

Повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

 

*аналитичко 

посматрање 

 

Метода 

аутономних 

ликовних 

поступака 

 

Метода 

естетске 

комуникациј

е 

 

Метода 

решавања 

проблема 

 

 

 

Географија 

 

Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мисаоно и 

емотивно 

ангажују у 

ликовном 

изражавању 

 

Постављањ

е задатака 

чијим 

решавањем 

ученици 

повезују 

садржаје  

 

Стављање 

ученика у 

искуствене 

ситуације и 

давање 

практичних 

задатака 

 

Чување 

ликовних 

радова 

ученика 

(поређење 

кроз ток 

времена) 

 

Изложбе и 

анализа 



 

 

учио/ла о 

облицима и где та 

знања примењује; 

- искаже своје 

мишљење о томе 

зашто је 

уметничко 

наслеђе важно; 

у простору и 

њихово дејство 

на посматрача. 

Положај облика 

у равни - линија 

хоризонта, 

планови и 

величина облика 

у односу на 

растојање од 

посматрача. 

Преклапање, 

прожимање, 

додиривање 

облика; 

Поступци 

грађења 

апстрактних и 

фантастичних 

облика 

(превођење 

реалних облика 

у апстрактне 

одузимањем 

карактеристични

х детаља, 

превођење 

реалних облика 

у фантастичне 

додавањем 

неочекиваних 

детаља, грађење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ликовних 

решења 

ученика 



 

 

имагинарних и 

апстрактних 

облика на 

основу једне, 

две и три 

информације...); 

Луминообјекти. 

ЛЕД технологија 

у савременој 

уметности. 

Обликовање 

простора 

светлом; 

Обликовање 

(дизајн) 

употребних 

предмета. 

Преобликовање 

материјала и 

предмета за 

рециклажу; 

Различити 

садржаји као 

подстицај за 

стваралачки рад 

(облици из 

природе и 

окружења, 

кретање у 

природи и 

окружењу, 

уметничка дела, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

етно наслеђе, 

садржаји других 

наставних 

предмета...); 

Орнамент и 

орнаментика. 

Функција 

орнамента. 

Симетрија. 

Ритам линија, 

боја и облика у 

орнаменту; 

Уметничко 

наслеђе - 

наслеђе етно 

културе. 

Значајни римски 

споменици на 

тлу Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВ

АЊЕ 

- пореди 

различите начине 

комуницирања од 

праисторије до 

данас; 

- обликује 

убедљиву поруку 

примењујући 

знања о ритму, 

линији, облику и 

материјалу; 

- изрази исту 

поруку писаном, 

вербалном, 

невербалном и 

визуелном 

комуникацијом; 

- тумачи 

једноставне 

визуелне 

Различите врсте 

комуникације од 

праисторије до 

данас; 

Невербална 

комуникација - 

читање 

информација; 

израз лица и 

карактеристичан 

положај тела; 

Читање 

визуелних 

информација 

(декодирање). 

Визуелно 

изражавање; 

Уметничко 

наслеђе - значај 

наслеђа за 

 

 

 

 

 

Фронтални 

Групни 

Индивиду- 

ализовани 

Рад у пару 

*Вербалне 

методе 

(монолошка,  

дијалог) 

. Игра 

(невербална 

комуникациј

а) 

 

*Мотивацио

ни разговор  

 

Повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

*аналитичко 

посматрање 

 

Метода 

Цртање, 

слокање, 

вајање 

 

Техника и 

технологиј

а 

(саобраћај) 

 

 

Посматрањ

е и праћење 

напредовањ

а ученика 

те давање 

савета у 

току 

практичног 

рада 

 

Постављањ

е питања 

којима се 

ученици 

подстичу и 

мисаоно и 

емотивно 

ангажују у 

ликовном 

изражавању 

 



 

 

информације; 

- објасни зашто је 

наслеђе културе 

важно. 

туризам и за 

познавање 

сопственог 

порекла. 

естетске 

комуникациј

е 

 

Метода 

решавања 

проблема 

 

Постављањ

е задатака 

чијим 

решавањем 

ученици 

повезују 

садржаје  

 

Стављање 

ученика у 

искуствене 

ситуације и 

давање 

практичних 

задатака 

 

Чување 

ликовних 

радова 

ученика 

(поређење 

кроз ток 

времена) 

 

Изложбе и 

анализа 

ликовних 

решења 

ученика 

        Скала 

процене 



 

 

наставе 

ликовне 

културе у 

форми 

Osgoodovog  

Семантичког 

диференција

ла,  

инструмент 

преузет из 

научног 

рада: 

UČENIČKA 

EVALUACIJ

A 

NASTAVE 

LIKOVNE 

KULTURE 

Milan 

Matijević 1 , 

Miroslav 

Drljača 2 i 

Tomislav 

Topolovčan1 

Učiteljski 

fakultet u 

Zagrebu, 

Republika 

Hrvatska1 

Gimnazija 

Prijedor, 

BiH2 



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Ритам  1.  Компетенција за учење 

2.  Естетичка компетенција 

3.  Комуникација 

4.  Одговоран однос према околини 

5.  Одговоран однос према здрављу 

6.  Решавање проблема 

7. Сарадња 

8. Дигитална компетенција 

ЛК.1.2.3 

ЛК.2.1.2 

ЛК.2.2.2 

ЛК.2.3.1 

ЛК.3.2.3 

ЛК.3.3.3 

2. Линија  1.  Компетенција за учење 

2.  Естетичка компетенција 

3.  Комуникација 

4.  Одговоран однос према околини 

5.  Одговоран однос према здрављу 

6.  Решавање проблема 

7. Сарадња 

8. Дигитална компетенција 

ЛК.1.2.3 

ЛК.2.1.2 

ЛК.2.2.2 

ЛК.2.3.1 

ЛК.3.2.3 

ЛК.3.3.3 

3. Облик  1.  Компетенција за учење 

2.  Естетичка компетенција 

3.  Комуникација 

4.  Одговоран однос према околини 

5.  Одговоран однос према здрављу 

6.  Решавање проблема 

7. Сарадња 

8. Дигитална компетенција 

ЛК.1.2.3 

ЛК.2.1.2 

ЛК.2.2.2 

ЛК.2.3.1 

ЛК.3.2.3 

ЛК.3.3.3 

4. Визуелна комуникација 1.  Компетенција за учење ЛК.1.2.3 



 

 

2.  Естетичка компетенција 

3.  Комуникација 

4.  Одговоран однос према околини 

5.  Одговоран однос према здрављу 

6.  Решавање проблема 

7. Сарадња 

8. Дигитална компетенција 

 

ЛК.1.3.4 

ЛК.2.1.2 

ЛК.2.2.2 

ЛК.2.3.1 

ЛК.3.3.3 

 

ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристичне технике...) 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када 

образлаже свој рад и радове других 

ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних уметности 



 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за 

музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира 

естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и култури свога и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. 

Шта је музика 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: 

- Препозна уметничка дела 

- Разликује дела која припрадају музичкој 

уметности и музику која се користи као 

средство комуникације 

- Упознаје музику као део свакодневног живота 

- Отпева државну химну Србије 

2 2 4 

2. 

Певањем и 

свирањем 

упознајемо музику 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: 

- пева и свира самостално и у групи; 

- примењује правилну технику певања (правилно 

дисање, држање тела, артикулација); 

- кроз свирање и покрет развија сопствену 

координацију и моторику; 

- користи различита средства изражајног певања и 

свирања у зависности од врсте, намене и карактера 

композиције; 

- искаже своја осећања у току извођења музике; 

- примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

- учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

- користи могућности ИКТ-а у извођењу музике 

(коришћење матрица, караоке програма, аудио 

снимака...); 

 

33 

 

7 

 

40 

3. 

Човек преисторије 

и антике 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе начине и средства музичког изражавања у 

праисторији и античком добу; 

- објасни како друштвени развој утиче на начине и 

4 2 6 



 

 

облике музичког изражавања; 

- искаже своје мишљење о значају и улози музике у 

животу човека; 

- реконструише у сарадњи са другима начин 

комуникације кроз музику у смислу ритуалног 

понашања и пантеизма; 

- идентификује утицај ритуалног понашања у музици 

савременог доба (музички елементи, наступ и сл.); 

 

- изражава се покретима за време слушања музике; 

- вербализује свој доживљај музике; 

- идентификује ефекте којима различити елементи 

музичке изражајности (мелодија, ритам, темпо, 

динамика) утичу на тело и осећања; 

- анализира слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

- илуструје примере коришћења плесова и музике 

према намени у свакодневном животу (војна музика, 

обредна музика, музика за забаву...); 

- критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље; 

- понаша се у складу са правилима музичког бонтона; 

- користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

4. 

Музички 

инструменти 

- класификује инструменте по начину настанка звука; 

- опише основне карактеристике удараљки; 

- препозна везу између избора врсте инструмента и 

догађаја, односно прилике када се музика изводи; 

- користи могућности ИКТ-а у примени знања о 

музичким инструментима (коришћење доступних 

апликација); 

1 / 1 

5.  Слушањем 

упознајемо нова 

Ученик ће бити у стању да: 

- се изражава покретима за време слушања музике 
16 5 21 



 

 

дела и композиторе - вербализује свој доживљај музике 

- идентификује ефекте којима различити елементи 

музичке изражајности утичу на тело и осећања 

- уочава домaћу фолклорну традицију и њену 

стилизацију 

- анализира слушано дело у односу на извођачки 

сасатав и инструменте 

- користи могућности ИКТ-а за слушање музике 

 56 16 72 

 

 

 

*напомена: Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим 

областима. Искуствено учење у оквиру једног часа подразумева активно слушање музике, лично изражавање 

ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у 

музици. Број часова обраде и утврђивања у оквиру различитих тема написан само оквирно јер скоро сваки час 

музичке културе садржи све области.  

  



 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварен

ости 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог Облик рада Методе 

1. Шта је 

музика 

Ученик ће бити у 

стању да: 

-   дефинише шта 

је музика 

-   препозна и 

разликује дела која 

припадају 

музичкој 

уметности од 

музике која се 

користи као 

средство 

комуникације 

-   уочава у којим 

је све приликама 

музика уобичајени 

део живота сваког 

човека 

- Државна химна 

-Музика као део 

свакодневног 

живота 

Фронтални 

Рад у групи 

Рад у пару 

Индивидуал

ни 

Дијалошка 

Монолошк

а 

Комбинова

на 

 

 

 

 

 

 

-За учење;  

-за сарадњу; 

-естетичка; 

Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

Панои 

Квизови 

Презента

ције 

Анкете 

 

Испланиран

о води ка 

остварењу 

написаних 

исхода кроз 

наставне 

садржаје 

-наставник 

приликом 

планирања 

води рачуна 

о исходима 

који су 

преузети из 

школског 

правилника 

за 5. разред 

-наставник 

планира 

садржаје за 

теме према 

прописаном 

правилнику 

-наставник 

бира 

адекватне 

облике рада 

2. Певањем и 

свирањем 

упознајемо 

музику 

Ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна и 

отпева државну 

химну Србије и 

друге химне 

- пева и свира 

самостално и у 

групи 

Певање песама 

по слуху 

самостално и у 

групи; 

Певање песама 

из нотног текста 

солмизацијом; 

Извођење 

једноставних 

- За решавање 

проблема; 

- за сарадњу; 

- естетичка. 

- Комуникација 



 

 

- ритмички чита и 

тактира нотни 

текст 

-изговара 

бројалице према 

ритмичким 

захтевима,самоста

лно и у групи 

- примењује 

правилну технику 

певања 

- кроз свирање и 

покрет развија 

координацију и 

моторику 

- примењује 

принцип сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању 

- вербализује свој 

доживљај музике 

- користи 

могућности ИКТ-а 

у извођењу и 

слушању музике 

ритмичких и 

мелодијских 

мотива (у стилу) 

музике старих 

цивилизација 

певањем; 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом;  

Свирање песама 

и лакших 

инструментални

х дела по слуху 

на 

инструментима 

Орфовог 

инструментарија 

и/или на другим 

инструментима; 

Свирање дечјих, 

народних и 

уметничких 

композиција из 

нотног текста; 

Извођење 

дечијих, 

народних и 

уметничких 

игара; 

Извођење 

једноставних 

ритмичких и 

и методе у 

циљу 

остваривања 

исхода 

предмета 

-наставник 

планира 

пригодне 

провере 

оствареност

и исхода за 

сваку 

тему/бласт 



 

 

мелодијских 

мотива (у стилу) 

музике старих 

цивилизација на 

инструментима 

или покретом; 

3. Човек 

преисториј

е и антике 

Ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе начине и 

средства музичког 

изражавања у 

преисторији 

- објасни како 

друштвени развој 

утиче на начине и 

облике музичког 

изражавања 

- искаже своје 

мишљење о 

значају и улози 

музике у животу 

човека преисторије 

Човек у 

праисторији 

Улога музике у 

првобитном 

друштву; 

Човек и ритуал: 

улога музике у 

ритуалу 

(музичко-

антрополошка 

истраживања); 

Магијска моћ 

музике; 

Елементи 

музичког тока: 

покрет, ритам 

(ритам као 

основа ритуала), 

коло/групни 

плес; 

Покрет: порекло 

плеса; 

Слушање/дожив

љај ритма телом; 

Најстарија 

фолклорна 

- За учење; 

- за решавање 

проблема; 

- естетичка. 

- Комуникација 

- Рад са 

подацима и 

информацијама 



 

 

музичка 

традиција у 

Србији и светске 

баштине. 

Човек Антике 

Божанска 

природа музике: 

- митолошка 

свест античког 

човека; 

- музички 

атрибути богова; 

- музика и 

држава. 

Музика у храму 

и музика на 

двору; 

Примери 

различитих 

инструмената и 

музичких облика 

у античким 

цивилизацијама; 

4. Музички 

инструмен

ти 

Ученик ће бити у 

стању да: 

-класификује 

инструменте по 

начину настанка 

звука 

- опише основне 

карактеристике 

Орфовог 

Најстарији 

инструменти: 

тело, удараљке, 

дувачки, жичани; 

Удараљке - 

настанак, 

првобитни облик 

и развој; 

Ритмичке 

- За учење; 

- естетичка; 

- дигитална. 

- Комуникација 

- Рад са 

подацима и 

информацијама 



 

 

инструментаријум

а 

-опише основне 

карактеристике 

удараљки са 

одређеном и  

удараљки са 

неодређеном  

висином тона 

-користи 

могућности ИКТ-а  

у примени знања о 

музичким 

инструментима 

 

удараљке као 

најједноставнија 

група 

инструмената; 

Мелодијске 

удараљке; 

5. Слушањем 

упознајемо 

нова дела и 

композито

ре 

Ученик ће бити у 

стању да: 

- се изражава 

покретима за 

време слушања 

музике 

- вербализује свој 

доживљај музике 

- идентификује 

ефекте којима 

различити 

елементи музичке 

изражајности 

утичу на тело и 

осећања 

- уочава домсћу 

фолклорну 

Елементи 

музичке 

изражајности - 

темпо, динамика, 

тонске боје 

различитих 

гласова и 

инструмената; 

Слушање 

вокалних, 

вокално-

инструментални

х и кратких 

инструментални

х композиција, 

домаћих и 

страних 

- За учење; 

- естетичка; 

- дигитална. 

- Комуникација 

- Рад са 

подацима и 

информацијама 



 

 

традицију и њену 

стилизацију 

- анализира 

слушано дело у 

односу на 

извођачки сасатав 

и инструменте 

- користи 

могућности ИКТ-а 

за слушање музике 

композитора; 

Слушање дела 

најстарије 

фолклорне 

традиције 

српског и других 

народа; 

Слушање 

народних и 

уметничких дела 

инспирисаних 

фолклором 

народа и 

народности, 

различитог 

садржаја, облика 

и расположења, 

као и музичких 

прича; 

 

 



 

 

Међупредметне комепетнције 

Наставни предмет МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне 

компетенције СТАНДАРДИ 

1. Шта је музика 

-За учење;  

-за сарадњу; 

-естетичка; 

MK 1.1.1. MK 1.1.2. MK 1.2.1. MK 1.2.2. MK 1.2.3. MK 1.2.4. MK 1.3.1. 

MK 2.1.1. MK 2.1.3. MK 2.2.1  

2. 

Певањем и 

свирањем 

упознајемо 

музику 

- За решавање проблема; 

- за сарадњу; 

- естетичка. 

- Комуникација 

MK 1.1.1. MK 1.1.2. MK 1.2.1. MK 1.2.2. MK 1.3.1. MK 1.3.2. MK 2.1.1. 

MK 2.1.2. MK 2.2.1. MK 2.2.2. MK 3.1.1. MK 3.1.3.  

3. 

Човек 

преисторије и 

антике 

- За учење; 

- за решавање проблема; 

- естетичка. 

- Комуникација 

- Рад са подацима и 

информацијама 

MK 1.1.1. MK 1.1.2. . MK 1.2.1. MK 1.2.2. MK 1.2.3. MK 1.4.1. MK 1.4.2. 

MK 1.4.3. MK 2.1.1. MK 2.2.1. MK 2.2.2. MK 3.1.1., MK 3.1.2., MK 

3.1.3., MK 3.2.1., MK 3.2.2., MK 3.4.2. 

4. 
Музички 

инструменти 

- За учење; 

- естетичка; 

- дигитална. 

- Комуникација 

- Рад са подацима и 

информацијама 

MK 1.1.1. MK1.1.2. MK 1.2.1. MK 1.2.2. MK1.3.2. MK1.4.1. MK 1.4.2. 

MK 1.4.3. MK 1.4.4. MK 2.1.1. MK 2.2.1. MK 2.2.2. MK 3.1.1. MK 3.1.2. 

MK 3.1.3. MK 3.1.4. MK 3.2.1. MK 3.2.2. MK3.3.1. MK 3.4.1. MK 3.4.2. 

MK 3 4.3.  

5. 

Слушањем 

упознајемо нова 

дела и 

композиторе 

- За учење; 

- естетичка; 

- дигитална. 

- Комуникација 

- Рад са подацима и 

информацијама 

MK 1.1.1. MK 1.1.2. MK 1.2.1. MK 1.2.2. MK 1.2.3. MK 1.2.4. MK 2.1.1. 

MK 2.1.2. MK 2.1.3. MK 2.2.1. MK 2.2.2. MK 3.1.1. MK 3.1.2. MK 3.1.3. 

MK 3.1.4. MK 3.2.1. MK 3.2.2. MK 3.2.3.  

 



 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

 

МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  

МК.1.1.2. опише основне карактеристике: – музичких инструмената – историјско-стилских периода – музичких жанрова – народног стваралаштва 

МК.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (нпр. брз темпо са живахним карактером)  

МК.2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале са догађајима у драми)  

МК.2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

МК.3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела  

МК.3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора  

МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд  

МК.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним 

ефектом) 

 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

МК.1.2.1. Уме да именује музичке изражајне елементе  

МК.1.2.2. извођачки састав  

МК.1.2.3. музичке жанрове  

МК.1.2.4. српски музички фолклор  

МК.2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија као резултат 

специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре)  

МК.2.2.2. препозна структуру одређеног музичког жанра 

МК.3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера  

МК.3.2.2. жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера  

МК.3.2.3. контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора  

 

3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ  

МК.1.3.1. Уме да пева једноставне дечје, народне или популарне композиције  

МК.1.3.2. изводи једноставне дечје, народне или популарне композиције на бар једном инструменту  

МК.3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 

 

 

 

 



 

 

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  

 

МК.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења  

МК.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела  

МК.1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 

 МК.1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст 

МК.2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија као резултат 

специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

 МК.2.2.2. препозна структуру одређеног музичког жанра 

МК.3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте  

МК.3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и стилова  

МК.3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу, перформанс 



 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Службени гласник бр 88/2017  

  



 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке 

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

ради очувања здравља и при-мене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање 

РАЗРЕД: Пети 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2+1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72+54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. 
ФИЗИЧКE 

СПOСOБНOСTИ 

- примeни кoмплeксe прoстих и 

oпштeприпрeмних вeжби у вeћeм oбиму и 

интeнзитeту у сaмoстaлнoм вeжбaњу; 

- кoристи нaучeнe вeжбe у спoрту, рeкрeaциjи и 

рaзличитим живoтним ситуaциjaмa; 

- упoрeђуje рeзултaтe тeстирaњa сa врeднoстимa 

зa свoj узрaст; 

- примeни дoсeгнути нивo усвojeнe тeхникe 

крeтaњa у игри, спoрту и свaкoднeвнoм живoту; 

 16 16 

2. АТЛЕТИКА 

- рaзликуje aтлeтскe дисциплинe; 

- рaзвиja свoje мoтoричкe спoсoбнoсти примeнoм 

вeжбaњa из aтлeтикe; 

- oдржaвa рaвнoтeжу у рaзличитим крeтaњимa, 

извoди рoтaциje тeлa; 

- схвaти врeднoст спoртскe гимнaстикe зa 

сoпствeни рaзвoj; 

8 8 16 

3. ГИМНАСТИКА 

- oдржaвa рaвнoтeжу у рaзличитим крeтaњимa, 

извoди рoтaциje тeлa; 

- схвaти врeднoст спoртскe гимнaстикe зa 

сoпствeни рaзвoj; 

8 10 18 

4. РУКОМЕТ 

- извeдe eлeмeнтe рукометне тeхникe;  

- примeни oснoвнa прaвилa рукомета; 

- кoристи eлeмeнтe рукомета у игри; 

- примeни oснoвнe eлeмeнтe тaктикe у oдбрaни и 

нaпaду; 

- учeствуje нa унутaр oдeљeнским тaкмичeњимa; 

12 6 18 



 

 

 

5. ПЛЕС И РИТМИКА 

извeдe крeтaњa у рaзличитoм ритму; 

- игрa нaрoднo кoлo; 

- извeдe oснoвнe кoрaкe плeсa из нaрoднe 

трaдициje других културa;  

- извeдe крeтaњa, вeжбe и сaстaвe уз музичку 

прaтњу; 

 

2 2 4 

6. 
ОБАВЕЗНА ФИЗИЧКА 

АКТИВНОСТ 

- врeднуje спoртoвe бeз oбзирa нa личнo 

интeрeсoвaњe; 

- примeни усвojeнe мoтoричкe вeштинe у 

вaнрeдним ситуaциjaмa; 

- прoцeни лeпoту пoкрeтa у физичкoм вeжбaњу и 

спoрту; 

- пoдстичe пoрoдицу нa пoтрeбу примeнe рeдoвнe 

физичкe aктивнoсти; 

- пoвeжe врстe вeжби, игaрa и спoртa сa њихoвим 

утицajeм нa здрaвљe; 

22 14 36 

7. 
ИЗЛЕТИ, ТАКМИЧЕЊА, 

ТУРНИРИ 

- примeни прeпoручeни днeвни ритaм рaдa, 

исхрaнe и oдмoрa;  

- кoристи здрaвe нaмирницe у исхрaни;  

- кoристи сaмo прeпoручeнe дoдaткe исхрaни;  

- примeњуje здрaвствeнo-хигиjeнскe мeрe у 

вeжбaњу;  

- прaвилнo рeaгуje нaкoн пoврeдa; 

- чувa живoтну срeдину тoкoм вeжбaњa; 

- прeпoзнa пoслeдицe кoнзумирaњa дувaнa 

  18 

  



 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

По завршетку 

теме ученик ће 

бити у стању 

да: 
 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 
Облик рада Методе 

1. 
Физичке 

способнос

ти 

 

 

− примени 

једноставнe 

комплексе 

простих и 

општеприпрем

них вежби 

− изведе вежбе 

(разноврсна 

природна и 

изведена 

кретања) и 

користи их у 

спорту, 

рекреацији и 

различитим 

животним 

ситуацијама 

− упореди 

резултате 

тестирања са 

вредностима за 

 

Обавезни 

садржаји: 
Вежбе за развој 

снаге 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој 

брзине 

Вежбе за развој 

координације 

Примена 

националне 

батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја и 

моторичких 

способности 
 

Индивидуал

ни рад 

Фронтални 

Вербални 

метод 

Метод 

демонстрац

ије 

Математиком 

и биологијом 

и музичком 

културом 

Тестирање 

Ангажовања 

ученика, 

Белешке, 

задовољство 

ученика на 

часу. 

 



 

 

свој узраст и 

сагледа 

сопствени 

моторички 

напредак 

 

 

2. Атлетика 

 

 

комбинује и 

користи 

досегнути ниво 

усвојене 

технике 

кретања у 

спорту и 

свакодневном 

животу 

− доводи у везу 

развој 

физичких 

способности са 

атлетским 

дисциплинама 

 
 

 

Обавезни 

садржаји: 
Техника истрајног 

трчања 

Истрајно трчање – 

припрема за крос 

Техника 

спринтерског 

трчања 

Техника високог и 

ниског старта 

Скок увис 

(прекорачна 

техника) 

Бацање лоптице 

(до 200 г) 

Препоручени 

садржаји: 
Техника 

штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацања кугле 2 kg“ 

Тробој 
 

Индивидуал

ни рад 

Рад у 

паровима 

Групни рад 

Фронтални 

Вербални 

метод 

Метод 

демонстрац

ије 

Математиком 

и биологијом 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажовања 

ученика, 

Белешке, 

задовољство 

ученика на 

часу. 

 

3. Гимнасти   Индивидуал Вербални Биологијом Посматра Ангажовања 



 

 

ка  

одржава 

стабилну и 

динамичку 

равнотежу у 

различитим 

кретањима, 

изводи ротације 

тела 

− користи 

елементе 

гимнастике у 

свакодневни

м животним 

ситуацијама 

и игри 

− процени 

сопствене 

могућности 

за вежбање у 

гимнастици 

 
  

Обавезни 

садржаји 
Вежбе на тлу 

Прескоци и 

скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички 

полигон 

 
 

Препоручени 

садржаји 
Вежбе на тлу 

(напредне варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору 

(сложенији састав) 

Вежбе у вису 

(сложенији састав); 

ни рад 

Рад у 

паровима 

 

метод 

Метод 

демонстрац

ије 

ње, 

праћење , 

белешке. 

ученика, 

Белешке, 

задовољство 

ученика на 

часу. 

 

4. Рукомет 

– користи 

елементе технике 

у игри; 

– примењује 

основна правила 

рукомета у игри; 

– учествује на 

унутародељенски

м такмичењима 

Обавезни садржаји: 

Рукомет/минируком

ет: 

Основни елементи 

технике и правила; 

– вођење лопте, 

– хватањa и 

додавањa лопте, 

– шутирања на гол, 

Индивидуал

ни рад 

Рад у 

паровима 

Групни рад 

Фронтални 

Вербални 

метод 

Метод 

демонстрац

ије 

Биологијом 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

 



 

 

 – финтирање, 

– принципи 

индувидуалне 

одбране 

– основна правила 

рукомета/минируком

ета 

Спортски полигон. 

Препоручени 

садржаји: 

Напредни елементи 

технике, тактике и 

правила игре: 

– хватања 

котрљајућих лопти, 

– дриблинг, 

– шутирања на гол, 

– финтирање, 

– основни принципи 

колективне одбране 

 

5. 

 

Плес и 

ритимика 

 

 

− изведе 

кретања, вежбе 

и кратке 

саставе уз 

музичку 

пратњу 

− игра народно 

коло 

− изведе 

кретања у 

Обавезни садржаји: 

Покрети уз ритам и 

уз музичку пратњу. 

Ритмичка вежба без 

реквизита. 

Скокови кроз вијачу. 

Народно коло 

„Моравац”. 

Народно коло из 

краја у којем се 

школа налази. 

Индивидуал

ни рад 

Рад у 

паровима 

Групни рад 

Фронтални 

Вербални 

метод 

Метод 

демонстрац

ије 

Са музичком 

културом 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажовања 

ученика, 

Белешке, 

задовољство 

ученика на 

часу. 

 



 

 

различитом 

ритму 

− изведе 

основне кораке 

плеса из 

народне 

традиције 

других култура 

 
 

Основни кораци 

друшвених плесова. 

Препоручени 

садржаји: 

Вежбе са обручем. 

Вежбе са лоптом. 

Сложенији скокови 

кроз вијачу. 

 

6. 

Обавезна 

физичка 

активност 

и  излети 

 

Поштује 

правила 

понашања у и 

на просторима 

за вежбање у 

школи и ван 

ње, као и на 

спортским 

манифестација

ма 

− примени мере 

безбедности 

током вежбања 

− одговорно се 

односи према 

објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање 

− примени и 

поштује 

Мали фудбал 

Техника 

Тактика 

Игра 

Између две ватре 

Бадмингтон 

Стони Тенис 

 

Индивидуал

ни рад 

Рад у 

паровима 

Групни рад 

Фронтални 

Вербални 

метод 

Метод 

демонстрац

ије 

Биологијом, 

Физиологијом

, математиком 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажовања 

ученика, 

Белешке, 

задовољство 

ученика на 

часу. 

 



 

 

правила тимске 

и спортске игре 

у складу са 

етичким 

нормама 

 

 
 

7. 

Излети, 

такмичењ

а, 

турнири, 

спортски 

дан 

 

− препозна 

лепоту покрета 

и кретања у 

физичком 

вежбању и 

спорту 

− направи план 

дневних 

активности 

 
 

- Излети у природу 

-Одласци на 

спортска такмичења 

-Реализација 

међуодељенских 

такмичења 

-Организација 

разноразних турнира 

-Спортски дан 

Индивидуал

ни рад 

Рад у 

паровима 

Групни рад 

Фронтални 

Вербални 

метод 

Метод 

демонстрац

ије 

Биологијом, 

Физиологијом

, математиком 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажовања 

ученика, 

Белешке, 

задовољство 

ученика на 

часу. 

 

  



 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Физичке способности 

Компетенција за : 

 

-Рад с подацима и информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос према околини 

- Комуникацију 

- Учење 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.3.1.3. 

2. Атлетика 

Компетенција за : 

 

-Рад с подацима 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос према околини 

- Комуникацију 

- Учење 

ФВ.1.1.3. ФВ.1.1.5. 

ФВ.1.1.6. ФВ.1.1.7. 

ФВ.1.1.9.. ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.5. ФВ.2.1.7. 

ФВ.2.1.9. ФВ.3.1.3 

3. Гимнастика 

Компетенција за : 

 

- Сарадња 

- Одговоран однос премаз дрављу 

- Одговоран однос према околини 

- Комуникацију 

- Учење 

- Естетичка компет. 

ФВ.1.1.11. ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13.   ФВ.1.1.17. 

ФВ.2.1.11. ФВ.2.1.12. 

ФВ.2.1.13. ФВ.2.1.17. 

ФВ.3.1.11. ФВ.3.1.12. 

ФВ.3.1.13. ФВ.3.1.17. 

4. Рукомет 

Компетенција за : 

 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос 

Према околини 

- Комуникацију 

ФВ.1.1.1.  ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. ФВ.2.1.2 . 

ФВ.3.1.1. ФВ.3.1.2. 



 

 

- Учење 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

 

5. Плес и ритмика 

Компетенција за : 

 

- Сарадња 

- Одговоран однос премаз дрављу 

- Одговоран однос према околини 

- Комуникацију 

- Учење 

- Естетичка компет. 

ФВ.1.1.20. ФВ.1.1.21. 

ФВ.2.1.20. ФВ.2.1.21. 

ФВ.3.1.20. 

6. 
Обавезна физичка активност и  

излети 

Компетенција за : 

 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос 

Према околини 

- Комуникацију 

- Учење 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.2.1.1. 

ФВ.3.1.1. 

7. 
Излети, такмичења, турнири, 

спортски дан 

Компетенција за: 

 

- Учење 

- Решавање проблема 

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Естетичка комп. 

 

 

 

 



 

 

Физичке способности 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат. 

ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат и то изводи са 

већим степеном успешности 

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат и то изводи са 

високим степеном успешности 

 

Атлетика 

 ФВ.1.1.5.Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока. 

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга .  

ФВ.1.1.7. Скок увис .Ученик/ученица зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице. 

ФВ.1.1.9. Бацање кугле. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица. 

ФВ.2.1.5.Ученик/ученица зна правила за такмичење. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће. 

ФВ.2.1.7.  Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата који ученик том приликом постигне. 

Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике. 

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике 

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. Ученик/ученица учествује на такмичењу у 

атлетском петобоју. Зна атлетска правила неопходна за учествовање на такмичењу у атлетском петобоју. 

 

Гимнастика 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу. 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју.  

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

ФВ.2.1.11. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, поштује сигурносна правила. 

ФВ.2.1.12. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 

ФВ.2.1.13. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

ФВ.2.1.17. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју. 

ФВ.3.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. 

ФВ.3.1.12. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама лета.  

ФВ.3.1.13. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди. 

ФВ.3.1.17. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. 



 

 

 

Спортска грана- рукомет 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

ФВ.1.1.2. Зна функцију рукомета, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз 

висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других. 

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај рукомета, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући сложене елементе технике, испуњавајући тактичке задатке, учествује у 

организацији утакмице и суди на утакмицама. 

ФВ.3.1.2. Зна тактику рукомета, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди 

 

Плес и ритмика 

ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у простору основним облицима кретања (ходање, 

трчање). 

ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике. 

ФВ.2.1.20. Ученик/ученица повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује најмање један одабрани 

дечији плес 

. ФВ.2.1.21. Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима. 

ФВ.3.1.20. Ученик/ученица самостално изводи сопствену композицију покрета и кретања уз музичку пратњу и успешно моторички у 

ритму и темпу реализује одабрани народни, друштвени и дечији плес; влада основама тренинга и учествује на такмичењу. 

 

Обавезна физичка активност и  излети 

ФВ.1.1.1. Uченик/ученица на основном нивоу игра фудбал примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопственуличност уз поштовање других. Ученик/ученица игра стони тенис примењујући основне 

елементе технике и поштује правила игре. Ученик/ученица игра бадмингтон примењујући основне елементе технике и поштује 

правила игре. 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра фудбал примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз 

висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других. Ученик/ученица игра стони тенис 

користећи виши ниво технике удараца, повезујући их са кретањем, може да одигра тактичку замисао и користи више врста сервиса. 

Ученик/ученица игра бадмингтон користећи виши ниво технике удараца. 



 

 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра фудбал примењујући сложене елементе технике, испуњавајући тактичке задатке, такмичи се, учествује 

у организацији утакмице и суди на утакмицама. Ученик/ученица игра стони тенис повезујући одигравање сложених елемената у 

целину заједно са кретањем, формира концепције игре према својим психо-физичким способностима, организује школско такмичење, 

суди на такмичењу. Ученик/ученица игра бадмингтон повезујући одигравање сложених елемената 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 

Службени гласник бр. 11/2016 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Циљ и задаци предмета: 

ЦИЉ НАСТАВЕ у 5. разреду јесте да ученици на примеру старозаветне историје уоче да Бог није 

одустао од остварења свог првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених бића са 

Богом преко човека, и поред тога што је то први човек Адам одбио да испуни. Бог је после греха првог 

човека променио начин остварења тог циља, али је циљ због кога је свет створен остао исти. Конкретна 

реализација тога циља почиње од избора Аврама и благосиљања јеврејског народа у њему, што означава 

почетак Цркве која има исту структуру као будуће Царство Божије. Кроз старозаветну историју почиње, 

међутим, да се назире и то коју је личност одабрао Бог да уместо првог Адама буде та спона између 

Њега и света како би се тај план испунио, као и то на који ће се начин то сада остварити. Старозаветни 

догађаји и старозаветна Црква типови су и праслика оваплоћења Сина Божијег који ће постати нови 

Адам, његовог страдања и васкрсења, као и новозаветне Христове Цркве.  

Задаци предмета  

Ученик ће бити способан да:  

разуме назив предмета који похађа, препозна његове изворе и да наведе основне претпоставке на којима 

се заснива теолошко искуство;  

препозна културолошке и религијске одреднице старог света, да разуме одређене појмове који 

дефинишу религијско искуство, као и да направи разлику између различитих доживљаја Бога;  

разуме смисао хришћанских празника;  

објасни шта је Св. Писмо (осн. подела), начин и време настанка;  

разуме у чему је основна разлика између Бога откривења и божанстава која прослављају политеистичке 

религије (лични Бог, показује се кроз историјске догађаје)  

одреди појам Историје спасења, исприча најважније епизоде којима се бавимо (Аврам, Савез, Обећање, 

Египатско ропство, Излазак и Пасха, Закон, Свети град, Храм, пророци, Месијанска нада 

 

  



 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Верска настава 

РАЗРЕД: Пети 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 



 

 

Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

Увод Ученик ће: моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса у току 5. 

разреда основне школе; моћи да уочи какво је 

његово предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном циклусу 

школовања; бити мотивисан да похађа часове 

Православног катихизиса.  

 

1  1 

Религија и култура старог света Ученик ће: моћи да именује неке политеистичке 

религије;  моћи да наведе неке од карактеристика 

политеистичких религија и културе старог века  

 

2 2 4 

Откривење – свет Библије Ученик ће: моћи да уочи да се Бог откривао 

изабраним људима, за разлику од паганских 

божанстава; моћи да објасни да је рођење Христово 

догађај који дели историју на стару и нову еру; моћи 

да наведе неке од библијских књига, њихове ауторе и 

оквирно време настанка;  моћи да разликује Стари и 

Нови Завет; бити подстакнут да се односи према 

Библији као светој књизи;  

 

2 2 4 

Стварање света и човека Ученик ће: моћи да преприча библијску причу о 

постању и доживи је као дело љубави Божије;  моћи 

да увиди да је Бог поред видљивог света створио и 

анђеле;  моћи да преприча библијску приповест о 

4 3 7 



 

 

стварању човека и уочи да је човек сличан Богу јер је 

слободан; бити подстакнут на развијање осећаја 

личне одговорности према природи;  моћи да наведе 

неке од последица првородног греха по човека и 

читаву створену природу;  моћи да преприча неку од 

библијских прича до Аврама; моћи да повеже причу 

о Нојевој барци са Црквом; бити подстакнут на 

послушност као израз љубави према Богу;  

 

Старозаветна историја спасења Ученик ће: моћи да наведе неке од најважнијих 

старозаветних личности и догађаја; моћи да уочи 

везу старозаветних праотаца и патријараха са 

Христом; моћи да исприча да јеврејски народ 

прославља Пасху као успомену на излазак из Египта; 

моћи да извуче моралну поуку из библијских 

приповести; моћи да препозна старозаветне 

личности и догађаје у православној иконографији.  

 

5 2 7 

Закон Божији Божијих заповести Мојсију;  моћи да наведе и 

протумачи на основном нивоу Десет Божјих 

заповести;  моћи да разуме да је од односа према 

Заповестима зависила и припадност Божијем народу; 

бити подстакнут да примени вредности Декалога у 

свом свакодневном животу.  

 

2 2 4 

Месијанска нада Ученик ће: моћи да препозна на слици Ковчег Завета 

и Скинију и да у једној реченици каже шта је мана; 

4 4 8 



 

 

моћи да именује најважније личности јеврејског 

народа у Обећаној земљи; моћи да уочи да је 

Светиња над светињама посебно место Божијег 

присуства ; знати да је цар Давид испевао Псалме у 

славу Божију; моћи да наведе неке од старозаветних 

пророка ; моћи да уочи да су старозаветни пророци 

најављивали долазак Месије; увидети значај 

покајања и молитве као „жртве угодне Богу“ на 

основу одељака поучних и пророчких књига; моћи 

да уочи у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса у 5. разреду.  

 

  20 16 36 



 

 

    

 

Р.бр

. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметн

о повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 
Облик рада Методе 

1. Увод Ученик ће: 

моћи да 

сагледа 

садржаје 

којима ће се 

бавити 

настава 

Православног 

катихизиса у 

току 5. 

разреда 

основне 

школе; моћи 

да уочи какво 

је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

циклусу 

школовања; 

бити 

мотивисан да 

похађа часове 

Упознавање 

са планом и 

програмом 

разговор 

дијалошка 

демонстратив

на 

текстуална 

  Упознавање 

са циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

критеријума

ма 

оцењивања, 

стицање 

увида у 

предзнања 

ученика и 

даље 

палнирање 

рада 

Процењивање 

реакције 

ученика 

испитивање 

ставова 



 

 

Православног 

катихизиса.  

 

2. Религија и 

култура 

старог света 

Ученик ће: 

моћи да 

именује неке 

политеистичк

е религије;  

моћи да 

наведе неке од 

карактеристик

а 

политеистичк

их религија и 

културе 

старог века  

 

Шта су 

религије, Које 

религије 

постоје, 

Религије 

Старог Света, 

Монотеистич

ке и 

Политеистичк

е 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

ља питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. 

Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логич

ки заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,чита 

 

разговор 

дијалошка 

демонстратив

на 

текстуална 

 Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања 

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалан

ог рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењива

ње кроз 

дискусије и 

дебате. 

3. Откривење 

– свет 

Библије 

Ученик ће: 

моћи да уочи 

да се Бог 

откривао 

изабраним 

људима, за 

Бог се 

откривао 

изабраним 

људима, за 

разлику од 

паганских 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

ља питања, 

мотивише на 

 

разговор 

дијалошка 

демонстратив

на 

текстуална 

Српски језик, 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалан

ог рада и у 



 

 

разлику од 

паганских 

божанстава; 

моћи да 

објасни да је 

рођење 

Христово 

догађај који 

дели историју 

на стару и 

нову еру; 

моћи да 

наведе неке од 

библијских 

књига, њихове 

ауторе и 

оквирно време 

настанка;  

моћи да 

разликује 

Стари и Нови 

Завет; бити 

подстакнут да 

се односи 

према Библији 

као светој 

књизи;  

 

божанстава. 

рођење 

Христово је 

догађај који 

дели историју 

на стару и 

нову еру, 

Библија- 

Стари и Нови 

Завет, 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. 

Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логич

ки заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,чита 

 

 

 

 ангажовања паровима, рад 

у групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењива

ње кроз 

дискусије и 

дебате. 

4. Стварање 

света и 

човека 

Ученик ће: 

моћи да 

преприча 

библијску 

Стварање 

света и 

човека је плод 

љубави 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

разговор 

дијалошка 

демонстратив

на 

Српски језик, 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 



 

 

причу о 

постању и 

доживи је као 

дело љубави 

Божије;  моћи 

да увиди да је 

Бог поред 

видљивог 

света створио 

и анђеле;  

моћи да 

преприча 

библијску 

приповест о 

стварању 

човека и уочи 

да је човек 

сличан Богу 

јер је 

слободан; 

бити 

подстакнут на 

развијање 

осећаја личне 

одговорности 

према 

природи;  

моћи да 

наведе неке од 

последица 

првородног 

греха по 

Божије, Бог је 

поред 

видљивог 

света створио 

и анђеле; 

човек је 

сличан Богу 

јер је 

слободан, 

Аврам, 

Нојева барка 

и Црква, 

послушност 

као израз 

љубави према 

Богу. 

ља питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. 

Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логич

ки заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,чита 

 

текстуална 

 

Музичка 

култура 

 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања 

индивидуалан

ог рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењива

ње кроз 

дискусије и 

дебате. 



 

 

човека и 

читаву 

створену 

природу;  

моћи да 

преприча неку 

од библијских 

прича до 

Аврама; моћи 

да повеже 

причу о 

Нојевој барци 

са Црквом; 

бити 

подстакнут на 

послушност 

као израз 

љубави према 

Богу;  

 

5. Старозавет

на историја 

спасења 

 

Ученик ће: 

моћи да 

наведе неке од 

најважнијих 

старозаветних 

личности и 

догађаја; моћи 

да уочи везу 

старозаветних 

праотаца и 

патријараха са 

Мојсије и 

излазак 

Јевреја из 

Египта, 

Старозаветни 

патријарси, 

Десет 

Божијих 

заповести 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

ља питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

разговор 

дијалошка 

демонстратив

на 

текстуална 

 

Српски језик, 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања 

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалан

ог рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 



 

 

Христом; 

моћи да 

исприча да 

јеврејски 

народ 

прославља 

Пасху као 

успомену на 

излазак из 

Египта; моћи 

да извуче 

моралну 

поуку из 

библијских 

приповести; 

моћи да 

препозна 

старозаветне 

личности и 

догађаје у 

православној 

иконографији.  

 

реализације 

наставе. 

Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логич

ки заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,чита 

 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењива

ње кроз 

дискусије и 

дебате. 

6. Закон 

Божији 

Ученик ће: 

моћи да 

преприча 

библијски 

опис давања 

Десет Божијих 

заповести 

Мојсију;  

моћи да 

библијски 

опис давања 

Десет 

Божијих 

заповести 

Мојсију, од 

односа према 

Заповестима 

зависила и 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

ља питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

разговор 

дијалошка 

демонстратив

на 

текстуална 

 

Српски језик, 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања 

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалан

ог рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 



 

 

наведе и 

протумачи на 

основном 

нивоу Десет 

Божјих 

заповести;  

моћи да 

разуме да је 

од односа 

према 

Заповестима 

зависила и 

припадност 

Божијем 

народу; бити 

подстакнут да 

примени 

вредности 

Декалога у 

свом 

свакодневном 

животу.  

 

припадност 

Божијем 

народу. 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. 

Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логич

ки заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,чита 

 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењива

ње кроз 

дискусије и 

дебате. 

7. Месијанска 

нада 

Ученик ће: 

моћи да 

препозна на 

слици Ковчег 

Завета и 

Скинију и да у 

једној 

реченици 

каже шта је 

старозаветни 

пророци 

најављивали 

долазак 

Месије, 

покајање и 

молитве као 

„жртве 

угодне Богу“, 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

ља питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

разговор 

дијалошка 

демонстратив

на 

текстуална 

Српски језик, 

Историја, 

Географија, 

Ликовна и 

Музичка 

култура 

 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања 

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалан

ог рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 



 

 

мана; моћи да 

именује 

најважније 

личности 

јеврејског 

народа у 

Обећаној 

земљи; моћи 

да уочи да је 

Светиња над 

светињама 

посебно место 

Божијег 

присуства ; 

знати да је цар 

Давид испевао 

Псалме у 

славу Божију; 

моћи да 

наведе неке од 

старозаветних 

пророка ; 

моћи да уочи 

да су 

старозаветни 

пророци 

најављивали 

долазак 

Месије; 

увидети значај 

покајања и 

молитве као 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

наставе. 

Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логич

ки заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,чита 

 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењива

ње кроз 

дискусије и 

дебате. 



 

 

„жртве угодне 

Богу“ на 

основу 

одељака 

поучних и 

пророчких 

књига; моћи 

да уочи у којој 

мери је 

напредовао и 

савладао 

градиво 

Православног 

катихизиса у 

5. разреду.  

 



 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Службени гласник бр. 15/2018 

 

  



 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, 

вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и 

одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно 

делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање 

РАЗРЕД: Пети 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Људска права/ Права детета 

 разликује жеље од потреба и наведе примере 

везе између потреба и људских права;  

 штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права;  

 учествује у доношењу правила рада групе и 

поштује их;  

 аргументује потребу посебне заштите права 

детета;  

 на примеру препозна уграђеност права деце у 

основним документима која уређују рад 

школе;  

 наводи чиниоце који утичу на остварење 

дечјих права;  

 препозна ситуације кршења дечјих права у 

свакодневном животу и на примерима 

историјских догађаја  

9  9 

 

 

2. 

 

 

 

Демократско друштво/Школа 

као заједница 

 искаже свој став о значају правила у 

функционисању заједнице;  
 учествује у доношењу правила рада групе и 

поштује их 

 понаша се у складу са правилима и  

дужностима у школи;  

 наводи начине демократског одлучивања;  

 објасни улогу појединца и група у заштити 

дечјих права;  

 реално процени сопствену одговорност у 

ситуацији кршења нечијих права и зна коме 

да се обрати за помоћ;  

7  7 



 

 

 прихвата друге ученике и уважава њихову 

различитост;  

 у медијима и књигама које чита проналази 

примере предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама као и примере 

поштовања различитости; 

 

 

3. 

 

 

Процеси у савременом свету/ 

Сукоби и насиље 

 наведе врсте насиља;  

 анализира сукоб из различитих углова 

(препознаје потребе учесника сукоба) и 

налази конструктивна решења прихватљива 

за све стране у сукобу;  

 аргументује предности конструктивног 

начина решавања сукоба; 

9  9 

 

4. 

 

Грађански активизам 
 учествује у индентификацији проблема у вези 

са оствареношћу права детета у својој школи; 

 учествује у осмишљавању акције, 

процењивању њене изводљивости и 

предвиђању могућих ефеката;  

 учествује у извођењу акције, прикупљању и 

обради података о изабраном проблему 

користећи различите изворе и технике;  

 презентује, образлаже и аргументује изабрану 

акцију и добијене резултате; 

 у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на неугрожавајући 

начин.  

11  11 

  



 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 
Облик 

рада 

Методе 

1. Људска 

права/ 

Права 

детета 

 разликује 

жеље од 

потреба и 

наведе 

примере везе 

између 

потреба и 

људских 

права; 

 штити своја 

права на 

начин који не 

угрожава 

друге и 

њихова права;  

 учествује у 

доношењу 

правила рада 

групе и 

поштује их;  

 аргументује 

потребу 

посебне 

заштите права 

детета;  

 на примеру 

препозна 

 Потребе и жеље. 

 Потребе и права.  

 Права и правила у 

учионици.  

 Правила рада у 

учионици, 

доношење групних 

правила.  

 Посебност права 

детета и људска 

права.  

 Конвенција о 

правима детета.  

 Врсте права.  

 Показатељи 

остварености и 

кршења дечјих 

права.  

 Конвенција о 

правима детета у 

документима која 

се односе на 

школу. 

 Фронталн

и, 

 рад у 

пару, 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративн

а 

демонстратив

на 

 

 српски језик 

и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика 

и 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

 ликовна 

култура 

Формативн

о 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм

етну 

компетенц

ију? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку 

били тешки 

(лаки)? 

 



 

 

уграђеност 

права деце у 

основним 

документима 

која уређују 

рад школе;  

 наводи 

чиниоце који 

утичу на 

остварење 

дечјих права;  

 препозна 

ситуације 

кршења дечјих 

права у 

свакодневном 

животу и на 

примерима 

историјских 

догађаја 

2. Демократс

ко 

друштво/ 

Школа као 

заједница 

 искаже свој 

став о значају 

правила у 

функциониса

њу заједнице;  

 учествује у 

доношењу 

правила рада 

групе и 

поштује их 

 понаша се у 

складу са 

 Моје заједнице.  

 Школа као 

заједница.  

 Одлучивање у 

учионици и школи. 

  Гласање и 

консензус као 

демократски 

начини 

одлучивања.  

 Одговорност деце. 

 Одговорности 

 Фронталн

и, 

 рад у 

пару, 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративн

а 

демонстратив

на 

 

 српски језик 

и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика 

и 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

Формативн

о 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм

етну 

компетенц

ију? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку 

били тешки 

(лаки)? 



 

 

правилима и  

дужностима у 

школи;  

 наводи начине 

демократског 

одлучивања;  

 објасни улогу 

појединца и 

група у 

заштити 

дечјих права;  

 реално 

процени 

сопствену 

одговорност у 

ситуацији 

кршења 

нечијих права 

и зна коме да 

се обрати за 

помоћ;  

 прихвата 

друге ученике 

и уважава 

њихову 

различитост;  

 у медијима и 

књигама које 

чита 

проналази 

примере 

предрасуда, 

одраслих 

(родитеља, 

наставника).  

 Понашање ученика  

у  ситуацијама 

кршења права 

детета. Коме се 

могу обратити за 

помоћ. 

 

 ликовна 

култура 

оцењивање  

 



 

 

стереотипа, 

дискриминаци

је, 

нетолеранције 

по различитим 

основама као 

и примере 

поштовања 

различитости; 

3. Процеси у 

савремено

м свету/ 

Сукоби и 

насиље 

 наведе врсте 

насиља;  

 анализира 

сукоб из 

различитих 

углова 

(препознаје 

потребе 

учесника 

сукоба) и 

налази 

конструктивна 

решења 

прихватљива 

за све стране у 

сукобу;  

 аргументује 

предности 

конструктивно

г начина 

решавања 

сукоба; 

 Наше сличности и 

разлике (раса, пол, 

национална 

припадност, 

друштвено 

порекло, 

вероисповест, 

политичка или 

друга уверења, 

имовно стање, 

култура, језик, 

старост и 

инвалидитет). 

 Стереотипи и 

предрасуде. 

 Дискриминација. 

 Толеранција. 

 Сукоби и начини 

решавања сукоба. 

 Предности 

конструктивног 

решавања сукоба. 

 Врсте насиљa: 

 Фронталн

и, 

 рад у 

пару, 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративн

а 

демонстратив

на 

 

 српски језик 

и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика 

и 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

 ликовна 

култура 

Формативн

о 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм

етну 

компетенц

ију? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку 

били тешки 

(лаки)? 

 

 



 

 

физичко, активно и 

пасивно, 

емоционално, 

социјално, 

сексуално, 

дигитално. 

 Реаговање на 

насиље. 

  Начини заштите 

од насиља. 

4. Грађански 

активизам 
 учествује у 

индентификац

ији проблема 

у вези са 

оствареношћу 

права детета у 

својој школи; 

 учествује у 

осмишљавању 

акције, 

процењивању 

њене 

изводљивости 

и предвиђању 

могућих 

ефеката;  

 учествује у 

извођењу 

акције, 

прикупљању и 

обради 

података о 

 Избор проблема.  

 Тражење решења 

проблема.  

 Израда плана 

акције.  

 Анализа могућих 

ефеката акције. 

  Планирање и 

извођење акције. 

  Завршна анализа 

акције и 

вредновање 

ефеката. 

 Приказ и анализа 

групних радова. 

 Фронталн

и, 

 рад у 

пару, 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративн

а 

демонстратив

на 

 

 српски језик 

и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика 

и 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

 ликовна 

култура 

Формативн

о 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредм

етну 

компетенц

ију? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку 

били тешки 

(лаки)? 

 

 



 

 

изабраном 

проблему 

користећи 

различите 

изворе и 

технике;  

 презентује, 

образлаже и 

аргументује 

изабрану 

акцију и 

добијене 

резултате; 

 у дискусији 

показује 

вештину 

активног 

слушања, 

износи свој 

став заснован 

на 

аргументима, 

комуницира 

на 

неугрожавајућ

и начин. 

  



 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Људска права/ Права детета – компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

 

2.  Демократско друштво/ 

Школа као заједница 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

 

3. Процеси у савременом свету/ 

Сукоби и насиље 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

 



 

 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

4. Грађански активизам – компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

 

  



 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Службени гласник бр. 15/2018 

  



 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

Циљ наставе немачког језика заснива се на потребама ученика које се остварују 

овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења 

страног језика. Циљ наставе страног језика стога јесте: развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању како страног 

тако и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће 

му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и 

самостално, учење истог или другог страног језика. Кроз наставу страних језика 

ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и 

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Mein Profil Ученик ће бити у стању да: 

– разуме краће текстове који се односе на 

представљање и тражење/давање информација 

личне природе, 

поздрави и отпоздрави, представи себе и друге 

користећи једноставна језичка средства, 

– постави и одговори на једноставна питања 

личне природе 

- наведе своје име слово по слово   

 – у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима, 

 - пита за порекло, место становања, здравље и 

године   

 - разуме и једноставне молбе и захтеве и реагује 

на њих 

- упути једноставне молбе и захтеве 

- затражи и пружи кратко обавештење 

- захвали и извини се на једноставан начин 

- саопшти кратку поруку (телефонски разговор, 

дијалог уживо, СМС, писмо, имејл) којом се 

захваљује 

 -каже шта он или неко други воли или не воли да 

ради 

 - опише хобије 

 -броји и записује бројеве до 2000 

 - тражи и даје адресу, број мобилног телефона, 

имејл адресу, поштански број 

13 23 36 



 

 

 - именује земље и језике 

 - правилно користи једноставна питања и 

одговоре (ред речи у реченици) 

- исправно употребљава презрнт основних 

правилних глагола 

2.  Meine Schule - разуме и следи једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота (правила игре, рецепт за припремање 

неког јела и сл.) са визуелном подршком и без ње 

- именује просторије у школи, дане у недељи, 

школске предмете, школски прибор... 

- говори о свом распореду часова, својим 

наставницима... 

-изрази допадање или недопадање везано за тему 

школа 

- персира одраслима 

- води разговоре на школском одмору 

-именује боје 

- усвоји појам члана у немачком језику (одређени 

члан, неодређени члан, негација kein) 

- наоправи разлику између номинатива и 

акузатива 

- именује храну и пиће 

- поручи храну и пиће у ресторану 

- опише укус хране и изрази допадање или 

недопадање 

- пита и каже цену 

-правилно користи неколико неправилних 

глагола 

 

 

16 20 36 

 



 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. Mein Profil Ученик ће 

бити у стању 

да: 

– разуме 

краће 

текстове који 

се односе на 

представљање 

и 

тражење/дава

ње 

информација 

личне 

природе, 

поздрави и 

отпоздрави, 

представи 

себе и друге 

користећи 

једноставна 

језичка 

средства, 

– постави и 

одговори на 

једноставна 

Mein Profil 

Das bin ich 

Wie heißt du? 

Begrüßungen 

Ich wohne in... 

Zahlen bis 

2000 

Wie alt bist 

du? 

Das ist... 

Woher 

kommst du? 

Ich 

buchstabiere 

(Das deutsche 

Alfabet) 

Ich mag das 

Aktivitäten im 

Jugendklub 

(Was machen 

die Personen) 

Was machst 

du gern/ nicht 

gern? 

Wie findest 

фронтални,  

појединачни

, рад у пару, 

индивидуал

ни 

Дијалошка, 

демонстратив

на, вежба у 

низу, 

хеуристичка, 

катихетичка, 

метода 

самосталног 

рада 

У оквиру 

предмета, 

српски језик, 

енглески 

језик, 

биологија, 

ликовна 

култура 

- циљни 

језик 

употребљава 

се у 

учионици у 

добро 

осмишљени

м 

контекстима 

од интереса 

за ученике у 

пријатној и 

опуштеној 

атмосфери; - 

говор 

наставника 

прилагођен 

је узрасту и 

знањима 

ученика; 

- наставник 

мора бити 

сигуран да је 

схваћено 

Процењују се: 

- вештине 

слушања, 

читања, 

писања и 

говора 

примена и 

вредновање 

научених садржаја 

формативно 

оцењивање: 

бележење 

активности и 

постигнућа 

ученика на часу у 

евиденцију 

наставника (и/или 

свеску ученика) 

-усмено 

одговарање 

-редовност 

доношења домаћег 

задатка 

-писане провере 

-ученици дају 



 

 

питања личне 

природе 

- наведе своје 

име слово по 

слово   

 – у неколико 

везаних 

исказа 

саопшти 

информације 

о себи и 

другима, 

 - пита за 

порекло, 

место 

становања, 

здравље и 

године   

 - разуме и 

једноставне 

молбе и 

захтеве и 

реагује на 

њих 

- упути 

једноставне 

молбе и 

захтеве 

- затражи и 

пружи кратко 

обавештење 

du...? 

Wie ist deine 

Handynumme

r? 

Länder und 

Sprachen 

знање 

поруке 

укључујући 

њене 

културолош

ке, васпитне 

и 

социјалирају

ће елементе; 

- битно је 

значење 

језичке 

поруке; 

- очекује се 

да наставник 

ученицима 

скреће 

пажњу и 

упућује их 

на значај 

граматичке 

прецизности 

исказа; 

- знање 

ученика 

мери се 

јасно 

одређеним 

релативним 

критеријуми

самопроцену оцене 

групни рад 

(посматрање 

наставника, 

излагање група, 

процена осталих 

ученика) 

-рад у пару 

(посматрање 

наставника, 

излагање парова, 

процена осталих 

ученика) 

Вођење евиденције 

од стране 

наставника о:  

- јављању на 

часовима; 

- успешности 

у групном 

раду, 

-  раду у 

пару; 

-  пружању 

помоћи 

другим 

ученицима у 

току рада;  

израда паноа 



 

 

- захвали и 

извини се на 

једноставан 

начин 

- саопшти 

кратку поруку 

(телефонски 

разговор, 

дијалог 

уживо, СМС, 

писмо, имејл) 

којом се 

захваљује 

 -каже шта он 

или неко 

други воли 

или не воли 

да ради 

 - опише 

хобије 

 -броји и 

записује 

бројеве до 

2000 

 - тражи и даје 

адресу, број 

мобилног 

телефона, 

имејл адресу, 

поштански 

број 

 - именује 

ма тачности; 

- наставник 

упућује 

ученике на 

граматичке 

садржаје без 

детаљних 

граматичких 

објашњења, 

а њихово 

познавање се 

оцењује на 

основу 

употребе у 

одговарајуће

м контексту. 

Комуникациј

а и 

интеракција 

у настави 

немачког 

језика 

укључује и 

следеће: 

- усвајање 

језичког 

садржаја 

кроз 

осмишљено 

учествовање 

у 



 

 

земље и 

језике 

 - правилно 

користи 

једноставна 

питања и 

одговоре (ред 

речи у 

реченици) 

 - исправно 

употребљава 

презрнт 

основних 

правилних 

глагола 

 

друштвеном 

чину; 

- уџбеници 

постају 

извори 

активности и 

морају бити 

праћени 

употребом 

аутентичних 

материјала; 

- учионица 

постаје 

простор који 

је могуће 

прилагођава

ти 

проблемима 

наставе; 

испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

диктати 

 

 

2. Meine 

Schule 

- разуме и 

следи 

једноставнија 

Meine Schule 

Was hast du 

am Montag? 

фронтални,  

појединачни

, рад у пару, 

Дијалошка, 

демонстратив

на, вежба у 

У оквиру 

предмета, 

српски језик, 

- циљни 

језик 

Да ли сам 

обезбедила добру 

међу предметну 



 

 

упутства у 

вези с 

уобичајеним 

ситуацијама 

из 

свакодневног 

живота 

(правила 

игре, рецепт 

за 

припремање 

неког јела и 

сл.) са 

визуелном 

подршком и 

без ње 

- именује 

просторије у 

школи, дане у 

недељи, 

школске 

предмете, 

школски 

прибор... 

- говори о 

свом 

распореду 

часова, 

својим 

наставницима

... 

-изрази 

(Der 

Stundenplan) 

Das ist Jans 

Schule 

Jans 

Stundenplan 

Welche 

Fächer hast 

du? 

Wann hast 

du...? 

Lieblingsfäche

r in der Klasse 

Meine Lehrer 

Schulsachen 

Was braucht 

man im 

Unterricht? 

In der Pause 

Pausengespräc

he 

Was isst du 

gern/ nicht 

gern? 

In der Mensa 

Ich mag.../ Ich 

möchte... 

Was kostet...? 

Im Cafe 

индивидуал

ни 

низу, 

хеуристичка, 

катихетичка, 

метода 

самосталног 

рада 

енглески 

језик, 

географија, 

математика, 

музичка 

употребљава 

се у 

учионици у 

добро 

осмишљени

м 

контекстима 

од интереса 

за ученике у 

пријатној и 

опуштеној 

атмосфери; - 

говор 

наставника 

прилагођен 

је узрасту и 

знањима 

ученика; 

- наставник 

мора бити 

сигуран да је 

схваћено 

знање 

поруке 

укључујући 

њене 

културолош

ке, васпитне 

и 

социјалирају

ће елементе; 

повезаност? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући број 

часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја 



 

 

допадање или 

недопадање 

везано за 

тему школа 

- персира 

одраслима 

- води 

разговоре на 

школском 

одмору 

-именује боје 

- усвоји појам 

члана у 

немачком 

језику 

(одређени 

члан, 

неодређени 

члан, негација 

kein) 

- наоправи 

разлику 

између 

номинатива и 

акузатива 

- именује 

храну и пиће 

- поручи 

храну и пиће 

у ресторану 

- опише укус 

хране и 

- битно је 

значење 

језичке 

поруке; 

- очекује се 

да наставник 

ученицима 

скреће 

пажњу и 

упућује их 

на значај 

граматичке 

прецизности 

исказа; 

- знање 

ученика 

мери се 

јасно 

одређеним 

релативним 

критеријуми

ма тачности; 

- наставник 

упућује 

ученике на 

граматичке 

садржаје без 

детаљних 

граматичких 



 

 

изрази 

допадање или 

недопадање 

- пита и каже 

цену 

-правилно 

користи 

неколико 

неправилних 

глагола 

 

 

објашњења, 

а њихово 

познавање се 

оцењује на 

основу 

употребе у 

одговарајуће

м контексту. 

Комуникациј

а и 

интеракција 

у настави 

немачког 

језика 

укључује и 

следеће: 

- усвајање 

језичког 

садржаја 

кроз 

осмишљено 

учествовање 

у 

друштвеном 

чину; 

- уџбеници 

постају 

извори 

активности и 

морају бити 

праћени 



 

 

употребом 

аутентичних 

материјала; 

- учионица 

постаје 

простор који 

је могуће 

прилагођава

ти 

проблемима 

наставе; 

испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

диктати 

 

 

 

  



 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Mein Profil Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 

1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 

1.1.10; 

1.1.11; 

1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 

1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 

1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 

1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 

1.2.4; 

1.3.1; 1.3.2; 

2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 

2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 

2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 

2.1.17; 2.1.19; 

2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 

2.1.27; 2.1.28; 

2.1.29; 2.1.30; 



 

 

2.1.31; 

2.2.1; 2.2.2; 

2.2.3; 

2.2.4; 2.3.2; 

3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 

3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 

3.1.14; 3.1.15; 

3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 

3.1.25;  

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3;3.3.2. 

2. Meine Schule Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

 

1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 

1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 

1.1.10; 

1.1.11; 

1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 

1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 

1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 

1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 

1.2.4; 

1.3.1; 1.3.2; 



 

 

2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 

2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 

2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 

2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 

2.1.21; 2.1.22; 

2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29; 

2.1.30; 2.1.31; 

2.2.1; 2.2.2; 

2.2.3; 

2.2.4; 2.3.2; 

3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 

3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 

3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 

3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 

3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.3.2. 

 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК Следећи искази описују 

шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу 

. 1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  



 

 

 ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико 

му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

 ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких , 

јасно контекстуализованих усмених исказа. 

 ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате ситуације, а исказана су спорим темпом и 

разговетно. 

 ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на непосредне личне потребе и 

интересовања, породицу, блиско окружење.  

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико саговорници говоре 

довољно разговетно и споро.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе. ДСТ.1.1.7. 

Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставна упутства, уколико укључују и визуелне елементе. 

 ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки 

извештаји, сервисне информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним 

елементима и препознатљивим начином графичког обликовања.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним 

подацима који се тичу саговорника.  

ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни љубимци, место становања, 

школа, хоби).  

ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет.  

ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе и ствари из свог 

непосредног окружења или везане за лична искуства.  

ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, предметима у нечијем 

поседу) и одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква питања саговорнику. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.  



 

 

ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног интереса (нпр. списак за куповину).  

ДСТ.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима.  

ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже). 14 ДСТ.1.1.21. 

Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама.  

МЕДИЈАЦИЈА ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште 

информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...).  

ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. ДСТ.1.1.24. 

На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну).  

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог 

репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.  

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода).  

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.  

ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју 

показује интересовање. 

 ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико 

локација циљних култура за које показује интересовање. Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме. ДСТ.2.1.2. 

Разуме једноставније поруке личне природе.  

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима.  

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.  

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, непосредном друштвеном окружењу, 

природној средини.  

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања.  



 

 

ДСТ.2.1.7. Разуме основни смисао кратких телевизијских емисија (или других аудио-визуелних записа) о познатим темама, с 

предвидљивим информацијама, уколико се говори споро и разговетно.  

ДСТ.2.1.8. Разуме појединачне речи, једноставне фразе и предвидљиве конструкције у модерној музици.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)  

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба 

апарата, правило игре), праћена визуелним елементима. 

 ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим информативним текстовима (новинске вести, 

брошуре, проспекти, кратке репортаже, кратки прилози на друштвеним мрежама), с блиском тематиком и предвидљивим 

порукама.  

ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и интересовањима. 

 ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова прилагођених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике.  

ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.  

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико реченица 

у смислену целину.  

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу.  

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности.  

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.  

ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

 ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.  

ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или преноси детаљнија обавештења и податке личне природе.  

ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима и 

познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично.  



 

 

ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне 

кохезивне елементе.  

МЕДИЈАЦИЈА  

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних 

текстова опште информативне природе.  

ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

 ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста. 

 ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од трећег лица (назив улице, 

број линије у градском саобраћају, цену).  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

 ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних правописних 

правила.  

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода).  

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.).  

ДСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/ неприкладно у контексту циљних култура. ДСТ.2.3.4. 

Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.  

ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.  

ДСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи 

страни језик.  

ДСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.  

ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и интересовања.  



 

 

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом.  

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације праћене 

визуелним елементима.  

ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или других аудио визуелних записа) о 

блиским темама, као и тему и основу поруку кратких телевизијских репортажа и документарних филмова помажући се 

визуелним информацијама 

ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова модерне музике. РАЗУМЕВАЊЕ 

ПИСАНОГ ТЕКСТА  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. ДСТ.3.1.7. Разуме 

једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима. 

 ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима различитих 

врста и разноврсне тематике, примерене узрасту.  

ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених 

узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других форми из области књижевности за 

младе. 

 ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима модерне музике.  

ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука. 

 УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, 

претходне и планиране активности и догађаје. ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези 

са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања 

саговорника.  

ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на 

једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење.  

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима).  

ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве.  

ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или одслушан), 

делимично користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и једноставним 

језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 



 

 

 ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима 

приватног и школског живота.  

ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности. 

 ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) текст, у извесној мери користећи и 

језичка средства која се у њему појављују. 

 МЕДИЈАЦИЈА  

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних 

текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским 

комуникативним ситуацијама и познатим темама.  

 ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица. 2. 

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију. ДСТ.3.2.2. Записује 

речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна 

правописна правила. 

 ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и 

основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.  

ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 

2. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика.  

ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање 

разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).  

ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура. ДСТ.3.3.4. 

Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и 

разумевању. 

 ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

 ДСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.  



 

 

ДСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са 

одликама екосистема.  

ДСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.  

ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у 

свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 

 

 (ИЗВОР: ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СТРАНИ 

ЈЕЗИК ("Сл. гласник РС", бр. 78/2017)) 

 

 

  



 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика. Циљ наставе страног језика у 

основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеёу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања 

из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 

других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. Кроз наставу страних језика 

ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 

културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

Допунска настава има за циљ да помогне ученицима да лакше разумеју и прате градиво редовне наставе. 

Редни 

број  
Назив теме  

Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  

Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. Mein Profil 4 

Ученик уме да: 

– разуме краће текстове који 

се односе на представљање и 

тражење/давање информација 

личне природе, 

поздрави и отпоздрави, 

представи себе и друге 

користећи једноставна језичка 

средства, 

– постави и одговори на 

једноставна питања личне 

природе 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све  4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 



 

 

- наведе своје име слово по 

слово   

 – у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима, 

 - пита за порекло, место 

становања, здравље и године   

 - разуме и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих 

- упути једноставне молбе и 

захтеве 

- затражи и пружи кратко 

обавештење 

- захвали и извини се на 

једноставан начин 

- саопшти кратку поруку 

(телефонски разговор, дијалог 

уживо, СМС, писмо, имејл) 

којом се захваљује 

 -каже шта он или неко други 

воли или не воли да ради 

 - опише хобије 

 -броји и записује бројеве до 

2000 

 - тражи и даје адресу, број 

мобилног телефона, имејл 

адресу, поштански број 

 - именује земље и језике 

 - правилно користи 

једноставна питања и одговоре 

(ред речи у реченици) 



 

 

- исправно употребљава 

презрнт основних правилних 

глагола 

2. Meine Schule 5 

- разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота (правила игре, рецепт 

за припремање неког јела и 

сл.) са визуелном подршком и 

без ње 

- именује просторије у школи, 

дане у недељи, школске 

предмете, школски прибор... 

- говори о свом распореду 

часова, својим наставницима... 

-изрази допадање или 

недопадање везано за тему 

школа 

- персира одраслима 

- води разговоре на школском 

одмору 

-именује боје 

- усвоји појам члана у 

немачком језику (одређени 

члан, неодређени члан, 

негација kein) 

- наоправи разлику између 

номинатива и акузатива 

- именује храну и пиће 

- поручи храну и пиће у 

ресторану 

- опише укус хране и изрази 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све  4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 



 

 

допадање или недопадање 

- пита и каже цену 

-правилно користи неколико 

неправилних глагола 

 

 

 

  



 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика. Циљ наставе страног језика у 

основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеёу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања 

из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 

других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. Кроз наставу страних језика 

ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 

културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

Додатна настава је намењена ученицима који желе да продубе знања стечена кроз редовну наставу. 

Редни 

број  
Назив теме  

Оријентациони 

број часова  
Циљеви за тему  

Начин 

остваривања  

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. Mein Profil 4 

Ученик уме да: 

– разуме краће текстове који 

се односе на представљање и 

тражење/давање информација 

личне природе, 

поздрави и отпоздрави, 

представи себе и друге 

користећи једноставна језичка 

средства, 

– постави и одговори на 

једноставна питања личне 

природе 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све  4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 



 

 

- наведе своје име слово по 

слово   

 – у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима, 

 - пита за порекло, место 

становања, здравље и године   

 - разуме и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих 

- упути једноставне молбе и 

захтеве 

- затражи и пружи кратко 

обавештење 

- захвали и извини се на 

једноставан начин 

- саопшти кратку поруку 

(телефонски разговор, дијалог 

уживо, СМС, писмо, имејл) 

којом се захваљује 

 -каже шта он или неко други 

воли или не воли да ради 

 - опише хобије 

 -броји и записује бројеве до 

2000 

 - тражи и даје адресу, број 

мобилног телефона, имејл 

адресу, поштански број 

 - именује земље и језике 

 - правилно користи 

једноставна питања и одговоре 



 

 

(ред речи у реченици) 

- исправно употребљава 

презрнт основних правилних 

глагола 

2. Meine Schule 5 

- разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота (правила игре, рецепт 

за припремање неког јела и 

сл.) са визуелном подршком и 

без ње 

- именује просторије у школи, 

дане у недељи, школске 

предмете, школски прибор... 

- говори о свом распореду 

часова, својим наставницима... 

-изрази допадање или 

недопадање везано за тему 

школа 

- персира одраслима 

- води разговоре на школском 

одмору 

-именује боје 

- усвоји појам члана у 

немачком језику (одређени 

члан, неодређени члан, 

негација kein) 

- наоправи разлику између 

номинатива и акузатива 

- именује храну и пиће 

- поручи храну и пиће у 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све  4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 



 

 

ресторану 

- опише укус хране и изрази 

допадање или недопадање 

- пита и каже цену 

-правилно користи неколико 

неправилних глагола 

 

 

 

 



 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

  



 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

Службени гласник бр.  

 

 

  



 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, 

ставове и вредности који су потребни за очување и унапређење животне средине, 

биодивeрзитета, природе и одрживог развоја. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ПРЕДМЕТ: Чувари природе 

РАЗРЕД: Пети 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Упознај живи свет своје 

околине 

По обрађеној тему ученик зна да: 

 вреднује утицај својих навика у заштити 

животне средине и биодиверзитета; 

 активно учествује у акцијама које су 

усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине и 

биодиверзитета; 

 повеже значај очувања животне средине и 

биодиверзитета са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

 користи ИКТ за комуникацију, 

прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

 критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

 критички се односи према употреби и 

злоупотреби природе 

3 3 6 

2. Значај живог света за човека  користи ИКТ за комуникацију, 

прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

 одговорно се односи према себи, 

сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

 аргументује своје ставове према еко-

култури и култури свакодневног 

живљења; 

6 6 12 



 

 

 сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању задатог циља; 

  критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

 критички се односи према употреби и 

злоупотреби природе. 

 

3. Помозимо да преживе  користи ИКТ за комуникацију, 

прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

 одговорно се односи према себи, 

сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

 аргументује своје ставове према еко-

култури и култури свакодневног 

живљења; 

 сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању задатог циља; 

 критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

 критички се односи према употреби и 

злоупотреби природе. 

 

3 3 6 

4. Ја чувам природу  користи ИКТ за комуникацију, 

прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

 одговорно се односи према себи, 

сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

6 6 12 



 

 

 аргументује своје ставове према еко-

култури и култури свакодневног 

живљења; 

 сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању задатог циља; 

 критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

 критички се односи према употреби и 

злоупотреби природе. 

 

 

 

  



 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1.  

Упознај 

живи свет 

своје 

околине 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Предузимљивост 

и оријентација 

ка 

предузетништву 

Естетичка 

компетенција 

 

Биодиверзитет 

и њихов значај 

 

Истраживања 

биодиверзитета  

непосредне 

околине 

 

Мапирање 

врста 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

Рад у пару 

 

Индивидуални 

 

 

Монолошка 

 

Дијалошка 

 

Метода 

писаних 

радова 

Биологија 

 

Свет око нас 

 

Природа и 

друштво 

 

Информатика 

 

Ликовна култура 

Ученике у 

континуитету 

пратити у : 

-учествовање у  

активностима 

прикупљању 

података 

 

-одбрани својих 

ставова, 

аргумената 

 

-евалуацији свог 

рада 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена добра 

међупредметна 

компетенција? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних и 

добар избор 

наставних метода 

и облика рада? 

Да ли су захтеви 

у задатку били 

тешки ( лаки) ? 

Колико су 

садржаји 

наставне 

јединице били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 

2. 

 

Значај живог 

света за 

човека 

Користи ИКТ за 

комуникацију, 

прикупљање и 

обраду података 

и представљање 

резултата 

истраживања; 

 

Лековите 

биљке 

 

Самоникле 

јестиве биљке 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

 

 

Монолошка 

 

Дијалошка 

 

 

Биологија 

 

Свет око нас 

 

Природа и 

 

-учествовање у  

активностима 

прикупљању 

података 

 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 



 

 

Одговорно се 

односи према 

себи, 

сарадницима, 

животној 

средини и 

културном 

наслеђу; 

Аргументује 

своје ставове 

према еко-

култури и 

култури 

свакодневног 

живљења; 

Сарађује у тиму, 

поштујући 

разлике у 

мишљењу и 

интересима, 

дајући лични 

допринос 

постизању 

задатог циља; 

Критички 

процени 

сопствени рад и 

рад сарадника у 

групи; 

 

Зачинске 

биљке 

 

Аутохтоне расе 

и сорте 

 

Значај биљног 

покривача 

 

Утицај 

климатских 

промена на 

живи свет 

Рад у пару 

 

Индивидуални 

Метода 

писаних 

радова 

друштво 

 

Информатика 

 

Географија 

-одбрани својих 

ставова, 

аргумената 

 

-евалуацији свог 

рада 

компетенција? 

-Да ли је за 

тему предвиђен 

довољан број 

часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних и 

добар избор 

наставних 

метода и облика 

рада? 

Да ли су 

захтеви у 

задатку били 

тешки ( лаки) ? 

Колико су 

садржаји 

наставне 

јединице били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 

3. 

 

Помозимо 

да преживе 

Аргументује 

своје ставове 

према еко-

култури и 

култури 

свакодневног 

живљења; 

Сарађује у тиму, 

поштујући 

разлике у 

 

Угрожене 

врсте; 

 

Значај 

опрашивача; 

 

Утицај 

пестицида на 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

Рад у пару 

 

Индивидуални 

 

 

Монолошка 

 

Дијалошка 

 

Метода 

писаних 

радова 

 

Биологија 

 

Свет око нас 

 

Природа и 

друштво 

 

Информатика 

 

-учествовање у  

активностима 

прикупљању 

података 

 

-одбрани својих 

ставова, 

аргумената 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена добра 

међупредметна 

компетенција? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 



 

 

мишљењу и 

интересима, 

дајући лични 

допринос 

постизању 

задатог циља; 

Критички 

процени 

сопствени рад и 

рад сарадника у 

групи; 

Критички се 

односи према 

употреби и 

злоупотреби 

природе 

живи свет.   

-евалуацији свог 

рада 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних и 

добар избор 

наставних метода 

и облика рада? 

Да ли су захтеви 

у задатку били 

тешки ( лаки) ? 

Колико су 

садржаји 

наставне 

јединице били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

 

4. 

 

Ја чувам 

природу 

Сарађује у тиму, 

поштујући 

разлике у 

мишљењу и 

интересима, 

дајући лични 

допринос 

постизању 

задатог циља; 

Критички 

процени 

сопствени рад и 

рад сарадника у 

групи; 

Критички се 

односи према 

употреби и 

злоупотреби 

природе. 

 

Природни 

ресурси; 

Рационална 

употреба 

енергије; 

 

Рационална 

употреба воде; 

 

Понашање у  

природи; 

 

Заштићене 

природне 

врсте; 

 

Позитиван и 

негативан 

утицај човека 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

Рад у пару 

 

Индивидуални 

 

 

Монолошка 

 

Дијалошка 

 

Метода 

писаних 

радова 

 

Биологија 

 

Свет око нас 

 

Природа и 

друштво 

 

Информатика 

 

 

-учествовање у 

активностима 

прикупљању 

података 

 

-одбрани својих 

ставова, 

аргумената 

 

-евалуацији свог 

рада 

 

-усмени и 

писмени радови 

ученика 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена добра 

међупредметна 

компетенција? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

довољан број 

часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних и 

добар избор 

наставних метода 

и облика рада? 

Да ли су захтеви 

у задатку били 

тешки ( лаки) ? 

Колико су 

садржаји 



 

 

на животну 

средину. 

наставне 

јединице били 

усаглашени са 

артикулацијом 

часа? 

  



 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Упознај живи свет своје околине 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Естетичка компетенција 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Значај живог света за човека 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Естетичка компетенција 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Помозимо да преживе 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

 



 

 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Естетичка компетенција 

 

 

 

4. 

 

 

 

Ја чувам природу 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Естетичка компетенција 

 



 

 

 
СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

 
Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија 

стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, 

сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, 

осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за 

креативно решавање проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког 

наслеђа и културе свога и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Обрада Утврђивање Свега 

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 10 2 12 

2. ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 10 2 12 

3. КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ 10 2 12 

  30 6 36 

  



 

 

 

 

Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи  

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међупредметн

о повезивање 

Начин 

провере  

остварености 

постигнућа 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г Облик 

рада 

Методе 

1. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

– примењује 

динамичко 

нијансирање при 

извођењу 

музичких дела; 

– препознаје 

елементе 

динамике у 

свакодневном 

животу; 

– анализира врсте 

такта и ритам у 

уметничким 

делима; 

– препознаје боју 

тона у складу са 

садржајем 

композиције; 

– изводи 

композиције 

домаћих и 

страних аутора 

самостално и у 

групи, користећи 

Проширивање 

знања о 

музичким 

елементима. 

Изражајна 

својства 

динамике. 

Врста, карактер 

и примена 

темпа. 

Тон: боја и 

текстура 

Ритам: 

дводелни, 

троделни, 

четвороделни и 

мешовити. 

Повезивање 

звука и ритма. 

Примена 

динамике, темпа 

и ритма у 

свакодневном 

животу 

Г
р
у
п

н
и

 р
ад

, 
и

н
д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 р
ад

 

Д
ем

о
н

ст
р
ат

и
в
н

а,
 д

и
ја

л
о
ш

к
а,

 м
о
н

о
л
о
ш

а Музичка 

култура 

 

Физичко 

васпитање 

 

Ликовна 

култура 

 

Информатика 

 

Историја 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

Имајући у 

виду концепт 

програма, 

исходе и 

компетенције 

које треба 

развити, 

процес 

праћења и 

вредновања 

ученичких 

постигнућа не 

може се 

заснивати на 

класичним 

индивидуални

м усменим и 

писаним 

проверама. 

Уместо тога, 

наставник 

треба 

континуирано 

да прати 

Испланирано 

води ка 

остварењу 

написаних 

исхода кроз 

наставне 

садржаје 

-наставник 

приликом 

планирања 

води рачуна 

о исходима 

који су 

преузети из 

школског 

правилника 

за 6. разред 

-наставник 

планира 

садржаје за 

теме према 

прописаном 

правилнику 

-наставник 



 

 

глас, покрет и 

инструменте; 

– изводи 

двогласне и 

трогласне 

композиције 

домаћих и 

страних аутора; 

– искаже своја 

осећања у току 

извођења музике; 

– примењује 

принцип сарадње 

и међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

– учествује у 

манифестацијама

; 

Проширивање 

искуства 

ученика у 

коришћењу 

различитих 

музичких 

средстава за рад 

у процесу 

музичког 

изражавања и 

обликовања; 

Индивидуално и 

групно певање. 

Двоглас. 

Троглас. 

Индивидуално и 

групно свирање. 

напредак 

ученика, који 

се огледа у 

начину на 

који ученици 

учествују у 

активностима, 

како 

прикупљају 

податке, како 

бране своје 

ставове, како 

аргументују, 

евалуирају, 

примењују, 

процењују 

последице 

итд. 

 

Посебно 

поуздани 

показатељи су 

квалитет 

постављених 

питања, 

способност да 

се нађе веза 

међу 

појавама, 

наведе 

пример, 

промени 

бира 

адекватне 

облике рада 

и методе у 

циљу 

остваривања 

исхода 

предмета 

-наставник 

планира 

пригодне 

провере 

остварености 

исхода за 

сваку 

тему/бласт 

2. ТЕЛО КАО 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕН

Т 

– користи 

различите 

технике телесних 

перкусија 

самостално и у 

групи; 

– примењује 

технике 

правилног 

дисања у 

свакодневном 

животу; 

Синхронизација 

различитих 

менталних и 

физичких 

капацитета. 

Koординација 

различитих 

менталних и 

физичких 

капацитета 

Правилно 

дисање. 

 



 

 

– препознаје 

говор тела, свој и 

своје околине; 

– контролише 

покрете 

користећи 

концентрацију; 

– сарађује са 

члановима групе 

којој припада, 

поштујући 

различитости; 

– процени 

сопствене 

могућности у 

примени 

телесних 

перкусија; 

– самостално 

осмишљава и 

импровизује 

покрете за 

ритмичке 

аранжмане; 

– контролише 

сопствене 

покрете у циљу 

боље 

координације; 

– својим речима 

објасни значај 

телесних 

Концентрација. 

Говор тела. 

Јачање 

одређених 

делова тела. 

Рефлекс. 

Пажња. 

Брзина 

реаговања на 

различите 

захтеве из 

окружења. 

Развој свесности 

о нашем телу, 

контроли 

покрета и 

јачању мишића, 

као и бољој 

координацији и 

балансу. 

Стимулација и 

активација 

организма на 

психомоторном 

и когнитивном 

нивоу. 

Истраживање 

унутрашњег 

ритма и звука 

свога тела. 

Body percussion. 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују 

чињенице од 

интерпретациј

а, изведе 

закључак, 

прихвати 

другачије 

мишљење, 

примени 

научено, 

предвиде 

последице, 

дају 

креативна 

решења. 

Такође, 

наставник 

прати и 

вреднује како 

ученици 

међусобно 

сарађују, како 

решавају 

сукобе 

мишљења, 

како једни 

другима 

помажу, да ли 

испољавају 



 

 

перкусија на у 

сваком смислу; 

иницијативу, 

како 

превазилазе 

тешкоће, да 

ли показују 

критичко 

мишљење или 

критицизам, 

колико су 

креативни. За 

неке садржаjе 

прикладни су 

и други 

начини 

провере 

напредовања 

као што су 

нпр. квизови 

или улазни и 

излазни 

тестови како 

би се 

утврдили 

ефекти рада 

на нивоу 

знања, 

вештина, 

ставова. 

Вредновање 

ученичких 

постигнућа 

врши се у 

3. КРИТИЧКО 

МИШЉЕЊЕ 

КРОЗ 

МУЗИКУ 

– критички 

анализира своје и 

туђе извођење; 

– истражи и 

објасни шта је 

музичка критика 

и која је њена 

улога; 

– објасни и 

примени 

различите 

технике 

критичког 

мишљења; 

– самостално 

поставља питања 

везана за дату 

тему; 

– аргументовано 

искаже утисак о 

слушаним 

делима; 

– вербализује 

свој доживљај 

музике; 

– искаже свој 

доживљај музике 

кроз друге 

уметности. 

– критички 

Технике 

критичког 

мишљења. Дрво 

проблема. 

Дебата. Шест 

шешира. 

Мозгалица. 

Трибине. 

Вештине 

критичког 

мишљења: 

комуникација, 

сарадња, 

препознавање 

проблема, 

решавање 

проблема. 

Вештина 

постављања 

питања: 

меморијска, 

транслацијска, 

интерпретацијск

а, аналитичка, 

синтетичка, 

евалуацијска. 

Обликовање 

оригиналног 

мишљења. 

Музичка 

 



 

 

 

просуђује утицај 

музике на 

здравље ; 

– разуме и 

користи 

интеркултурални 

дијалог 

– примењује 

различите врсте 

писмености 

(језичке, 

медијске, 

културне, 

научне...); 

– разуме концепт 

инклузије и 

осeтљив је према 

различитостима 

– самостално 

анализира 

музичка дела, 

користећи 

научене технике 

критичког 

мишљења; 

критика. 

Анализа 

композиције 

Развијање 

способности и 

интересовања за 

целоживотно 

образовање. 

складу са 

Правилником 

о оцењивању 

ученика у 

основном 

образовању и 

васпитању. 

Ученици 

свакако треба 

унапред да 

буду упознати 

шта ће се и на 

коjи начин 

пратити и 

вредновати. 

Приликом 

сваког 

вредновања 

постигнућа 

потребно је 

ученику дати 

повратну 

информацију 

која помаже 

да разуме 

грешке и 

побољша свој 

резултат и 

учење. 



 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ  

 

Службени гласник бр. „Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 

6/20 

 

  



 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: учења слободне наставне активности Медијска 

писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању 

способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће 

ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом 

медијацентричном окружењу. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Медији и публика 

(корисници). 

 идентификује/процени комуникацијски процес у 

односу медији – публика (корисници); 

1 1 2 

2. Традиционални медији 

(штампа, радио, телевизија, 

филм) и нови медији 

(интернет). 

разликује традиционалне и нове медије поредећи 

начине пласирања порука; 

1 1 2 

3. Улога и место медија 

усавременом друштву. 

 

упореди основне особености различитих медија и 

изводи закључке о функцијама медија; 

1 1 2 

4. Медијске навике (Мој 

медијски дан). 

опише и анализира своје медијске навике; 1 1 2 

5. Деконструкција и 

конструкција медијске 

поруке. 

разликује медијске садржаје од стварности, 

идентификујући их као конструкте стварности; 

1 1 2 

6. Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

 

одговорно креира једноставније медијске 

садржаје. 

1 1 2 

7. Оглашавање критички вреднује оглашавање у различитим 

медијским садржајима и препознаје профит као 

основни циљ; 

1 1 2 

8. Комерцијални медијски 

садржаји у различитим 

медијима (рекламе, скривене 

поруке намењене пласирању 

одређених идеја, садржаја и 

животних стилова). 

 

 наводи примере манипулације у медијским 

садржајима којима се подстичу куповина и 

потрошња, одређена осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

1 1 2 

9. Профит као циљ оглашавања. критички вреднује оглашавање у различитим 1 1 2 



 

 

медијским садржајима и препознаје профит као 

основни циљ; 

10. Утицај медијских садржаја 

на осећања, вредности и 

понашање публике – 

куповину и потрошњу. 

наводи примере манипулације у медијским 

садржајима којима се подстичу куповина и 

потрошња, одређена осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

1 1 2 

11. Медијски садржаји на 

мобилним дигиталним 

платформама и 

претраживање на интернету. 

наводи примере манипулације у медијским 

садржајима којима се подстичу куповина и 

потрошња, одређена осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

1 1 2 

12. Комуникација у дигиталном 

окружењу. 

разликује функције и могућности мобилних 

дигиталних платформи; 

1 1 2 

13. Поузданост и веродостојност 

информација на интернету. 

критички вреднује оглашавање у различитим 

медијским садржајима 

1 1 2 

14. Претраживачи „на мрежи” и 

агрегатори садржаја. 

 препознаје сврху и начин функционисања 

претраживача „на мрежи” и агрегатора садржаја; 

1 1 2 

15. Вредновање и селекција 

доступних информација. 

 

вреднује и разврстава једноставније примере 

информација са интернета према изворима из 

којег потичу, делећи их на поуздане и 

непоуздане; 

1 1 2 

16. Персонализована претрага на 

Гуглу. 

 

вреднује и разврстава једноставније примере 

информација са интернета према изворима из 

којег потичу, делећи их на поуздане и 

непоуздане; 

1 1 2 

17. Анализа апликација на 

мобилном телефону. 

вреднује и разврстава једноставније примере 

информација са интернета према изворима из 

којег потичу, делећи их на поуздане и 

непоуздане; 

1 1 2 

18. Зависност од мобилних 

телефона. 

препознаје ризично понашање на друштвеним 

мрежама. 

1 1 36 

  



 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик 

рада 

Методе 

 Појам и 

функције 

медија 

 идентификује/проц

ени 

комуникацијски 

процес у односу 

медији – публика 

(корисници); 

 разликује 

традиционалне и 

нове медије 

поредећи начине 

пласирања порука; 

 опише и анализира 

своје медијске 

навике; 

 разликује медијске 

садржаје од 

стварности, 

идентификујући 

их као конструкте 

стварности; 

 

 Медији и 

публика 

(корисници). 

 Традиционални 

медији (штампа, 

радио, 

телевизија, 

филм) и нови 

медији 

(интернет). 

 Улога и место 

медија у 

 савременом 

друштву. 

 Медијске навике 

(Мој медијски 

дан). 

 

Фронтални 

Групни 

Индивидуа

лни 

Демонстра

тивна, 

метод 

практичног 

рада 

 

Компетенциј

а за 

целоживотн

о учење 

Комуникаци

ја 

Сарадња 

Одговоран 

однос према 

околини 

Естетичка 

компетенциј

а 

 

Активност 

на часу- 

Улазни и 

излазни 

тестови 

Кроз разговор, 

практичну 

примену, 

квалитет 

постављених 

питања, 

способност да се 

нађе веза међу 

појавама, наведе 

пример, промени 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују 

чињенице од 

интерпретација, 

учешће у 

тимском раду 

 

 Деконструкц

ија и 

конструкциј

а медијске 

поруке 

 деконструише 

једноставније 

примере медијских 

порука; 

 одговорно креира 

једноставније 

 Медијски 

садржаји као 

 конструкти 

стварности. 

 Деконструкција 

и конструкција 

Фронтални 

Групни 

Индивидуа

лни 

Демонстра

тивна, 

метод 

практичног 

рада 

Решавање 

проблема 

Одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

Птактично 

Квизови 

изведе закључак, 

прихвати 

другачије 

мишљење, 

примени 

научено, 



 

 

медијске садржаје. 

 

медијских 

порука. 

 

 предвиде 

последице, дају 

креативна 

решења. 

 Оглашавање  критички вреднује 

оглашавање у 

различитим 

медијским 

садржајима и 

препознаје профит 

као основни циљ; 

 наводи примере 

манипулације у 

медијским 

садржајима којима 

се подстичу 

куповина и 

потрошња, 

одређена осећања, 

вредности и 

ставови 

потрошача. 

 

 Комерцијални 

медијски 

 садржаји у 

различитим 

медијима 

(рекламе, 

скривене поруке 

намењене 

пласирању 

одређених идеја, 

садржаја и 

животних 

стилова). 

 Профит као циљ 

оглашавања. 

 тицај медијских 

садржаја на 

осећања, 

вредности и 

понашање 

публике – 

куповину и 

потрошњу. 

Фронтални 

Групни 

Индивидуа

лни 

Демонстра

тивна, 

метод 

практичног 

рада 

Предузимљи

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву 

Естетичка 

компетенциј

а 

 

Пројектни 

рад. 

 

наставник прати 

и вреднује како 

ученици 

међусобно 

сарађују, како 

решавају сукобе 

мишљења, како 

једни другима 

помажу, да ли 

испољавају 

иницијативу, 

како превазилазе 

тешкоће, да ли 

показују 

критичко 

мишљење или 

критицизам, 

колико су 

креативни. повез

ивање градива са 

већ стеченим, 

 Медијски 

садржаји на 

мобилним 

дигиталним 

платформам

 разликује 

функције и 

могућности 

мобилних 

дигиталних 

 Комуникација у 

дигиталном 

окружењу. 

 Поузданост и 

веродостојност 

Фронтални 

Групни 

Индивидуа

лни 

Демонстра

тивна, 

метод 

практичног 

рада 

Рад са 

подацима 

Дигитална 

компетенциј

а 

Пројектни 

рад. 

Практичн

o. 

 

прецизност у 

раду, 

креативност, 

самосталност, 

заинтересованост 



 

 

а и 

претражива

ње 

интернета 

платформи; 

 идентификује 

недостатке и 

предности 

мобилног 

телефона као 

уређаја за 

комуницирање, 

информисање и 

забаву; 

 препознаје сврху и 

начин 

функционисања 

претраживача „на 

мрежи” и 

агрегатора 

садржаја; 

 вреднује и 

разврстава 

једноставније 

примере 

информација са 

интернета према 

изворима из којег 

потичу, делећи их 

на поуздане и 

непоуздане; 

 препознаје 

ризично понашање 

на друштвеним 

мрежама. 

информација на 

интернету. 

 Претраживачи 

„на мрежи” и 

агрегатори 

садржаја. 

 Вредновање и 

селекција 

 доступних 

информација. 

 Персонализован

а претрага на 

 Гуглу. 

 Анализа 

апликација на 

мобилном 

телефону. 

 Зависност од 

мобилних 

телефона. 

 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

 

 



 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Појам и функција медија Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

 

2. Деконструкција и конструкција 

медијске поруке 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

 

3. Оглашавање Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

4. Медијски сдржаји на мобилним 

дигиталним платформама и 

претраживање на интернету 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

 

  



 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 5. РАЗРЕДА 

 

 

Програмски садржај Време реализације 

1. Упознавање ученика петог разреда 

2. Принципи безбедног понашања у школи (Упознавање са Правилником 

понашања) 

3. Избор руководства одељенске заједнице 

4. Превенција дигиталног насиља 

 

Септембар 

5. Обележавање Дечије недеље 

6. Самопоуздање, лични развој ученика 

7. Чиме се баве људи у нашем крају-пројекат професионалне орјентације 

8. Индивидуални разговор са ученицима 

9. Активно учешће ученика у креирању активности које побољшавају квалитет 

живота у школи 

 

 

Октобар 

 

10. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 

11. Како смо се понашали у претходном периоду 

12. Потребе- упознавање својих и других 

13. Шаљемо лепе поруке(Шта ми се свиђа код другара) 

 

 

Новембар 

14. Сви смо исти, а различити 

15. „Болести зависти и превенција“ – програм репродуктивног здравља 

16. Проблеми у учењу и савлађивању знања- грађење модела за превазилажење 

17. Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 

Децембар 

18. Решавање нејасноћа и проблема- програм за заштиту деце од насиља 

19. Обележавање Дана Светог Саве 

Јануар 

20. Значај професионалне орјентације и усмеравања деце 

21. Такмичења ученика 

22. Како препознати осећања- радионица 

Фебруар 



 

 

23. Правилна исхрана, општа и лична хигијена 

24. Индивидуални разговор са ученицима 

25. Праћење резултата ученика на такмичењима 

26. Како се понашам на улици, у саобраћају... 

27. Прочитао сам, путовао сам, био сам на... 

Март 

28. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

29. Помоћ ученицима који заостају у раду 

30. Кад насиља нема – нема ни проблема 

31. Погоди занимање(вршњачка едукација) – пројекат професионалне орјентације 

Април 

32. Праћење резултата ученика на такмишењима 

33. Дан изазова 

34. Договор око прославе Дана школе 

35. Организовање и извођење екскурзије 

Мај 

36. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта и сређивање педагошке 

администрације 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  5. 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 5.  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 


