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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Српски језик и књижевност 

 

 

Службени гласник бр. ____________ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

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

упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, 

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама 

(улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво - усмено 

и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног - 

изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко 

читање) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима); 

- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 

илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као 

извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, 

школске, месне); 

- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 
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- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање 

сценских остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, 

позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и 

других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 

унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија 

за децу на радију и телевизији; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, 

језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 

солидарности и других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 

људима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 4 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 144 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 

1. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 повеже књижевне термине и појмове 

обрађиване у претходним разредима са новим 

делима која чита; 

 чита са разумевањем; парафразира прочитано и 

описује свој доживљај различитих врста 

књижевних дела и научно-популарних 

текстова; 

 одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 

 прави разлику између дела лирског, епског и 

драмског карактера; 

 разликује ауторску приповетку од романа; 

 анализира структуру лирске  песме (строфа, 

стих, рима); 

 уочава основне елементе структуре 

књижевноуметничког дела: тема, мотив; радња, 

 

47 

 

7 

 

54 



 

 

време и место радње; 

 разликује заплет и расплет као етапе драмске 

радње; 

 разликује појам песника и појам лирског 

субјекта; појам приповедача у односу на писца; 

 разликује облике казивања; 

 увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике; 

 одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу 

у књижевноуметничком тексту; 

 анализира узрочно-последичне односе у тексту 

и вреднује истакнуте идеје које текст нуди; 

 анализира поступке ликова у 

књижевноуметничком делу, служећи се 

аргументима из текста; 

 уочава хумор у књижевном делу; 

 разликује хумористички и дитирамбски тон од 

елегичног тона; 

 илуструје веровања, обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости описане у књижевним 

делима;  

 уважава националне вредности и негује 

културноисторијску баштину; 

 препоручи књижевно дело уз кратко 

образложење; 

упореди књижевно и филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст; 

 

2. 

 

ЈЕЗИК 

 

 повеже граматичке појмове обрађене у 

претходним разредима са новим наставним 

садржајима; 

 

27 

 

25 

 

52 



 

 

 препозна делове речи у вези са њиховим 

грађењем; 

 разликује гласове српског језика по звучности 

и месту изговора; 

 разликује врсте гласовних прмена у 

једноставним примерима и примењује 

књижевнојезичку норму; 

 одреди врсте и подврсте заменица, као и њихов 

облик; 

 препознаје глаголска времена и употребљава 

их у складу са нормом; 

 разликује реченице по комуникативној 

функцији; 

 доследно примењује правописну норму; 

користи правопис (школско издање); разликује 

дуги и кратки акценат у изговореној речи; 

 

3. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

употребљава различите облике усменог и 

писменог изражавања: препричавање 

различитих типова текстова, без сажимања и 

са сажимањем, причање (о догађајима и 

доживљајима) и описивање; 

– разликује и гради аугментативе и деминутиве; 

– саставља обавештење, вест и кратак извештај; 

– разуме основна значења књижевног и 

неуметничког текста; 

– проналази, повезује и тумачи експлицитно и 

имлицитно садржане информације у краћем, 

једноставнијем књижевном и неуметничком 

 

8 

 

30 

 

38 



 

 

тексту; 

– драматизује одломак одабраног 

књижевноуметничког текста; 

– говори јасно, поштујући стандарднојезичку 

норму; 

изражајно чита обрађене књижевне текстове. 

 

УКУПНО 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланира

ног 
Облик 

рада 

Методе 

1. КЊИЖЕВНО

СТ 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 повеже 

књижевне 

термине и 

појмове 

обрађиване у 

претходним 

разредима са 

новим делима 

која чита; 

 чита са 

разумевањем; 

парафразира 

прочитано и 

описује свој 

доживљај 

различитих 

врста 

књижевних дела 

Лирске песме: 

Хвала сунцу, 

земљи, трави 

Стевана 

Раичковића 

О класје моје 

Алексе Шантића 

или Ратар 

Вељка 

Петровића 

Село Јована 

Дучића  

Плава звезда 

Мирослава 

Антића 

 

Допунски избор 

домаће лектире 

(обрађује се 

једно од 

понуђених дела 

по избору 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстрати

вна метода, 

метода 

презентације

. 

 

Историја 

Географија 

Митологија 

Културологија 

Информатика 

Биологија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Филмска 

уметност 

Позоришна 

уметност 

Иницијалн

и тест, 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информаци

ја из 

различитих 

извора, 

свакодневн

а 

посматрањ

а,  

активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

и научно-

популарних 

текстова; 

 одреди род 

књижевног дела 

и књижевну 

врсту; 

 прави разлику 

између дела 

лирског, епског 

и драмског 

карактера; 

 разликује 

ауторску 

приповетку од 

романа; 

 анализира 

структуру 

лирске  песме 

(строфа, стих, 

рима); 

 уочава основне 

елементе 

структуре 

књижевноуметн

ичког дела: 

тема, мотив; 

радња, време и 

место радње; 

 разликује заплет 

и расплет као 

етапе драмске 

наставника и 

ученика): 

- Добрица Ерић: 

Месечеви 

миљеници(песме 

о свицима) 

(избор) -----------

--Бранислав 

Петровић: избор 

из антологија 

песама за децу  

- Тиодор Росић: 

Приче старог 

чаробњака 

(избор) 

- Ивана Брлић 

Мажуранић: 

Приче из 

давнина 

 

- Добрица Ерић: 

Месечеви 

миљеници(песме 

о свицима) 

(избор)  

- Бранислав 

Петровић: избор 

из антологија 

песама за децу  

- Тиодор Росић: 

Приче старог 

чаробљака 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентаци

је, есејско 

излагање 



 

 

радње; 

 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 

књижевноуметн

ичком тексту; 

 анализира 

узрочно-

последичне 

односе у тексту 

и вреднује 

истакнуте идеје 

које текст нуди; 

 анализира 

поступке ликова 

у 

(избор) 

- Ивана Брлић 

Мажуранић: 

Приче из 

давнина 

 

Милован 

Данојлић: Овај 

дечак зове се 

Пепо Крста 

 

Домаћа лектира: 

Весна Алексић: 

Каљави коњ 

Наставна обрада 

Приче о богињи 

Лади – Звездана 

вода)  

Наставна обрада 

Приче о богу 

Сварогу – 

Небески ковач)  

Наставна обрада 

Приче о богу 

Стрибору – 

Сеченско 

светло) 

 

Наставно 

проучавање 

приповетке Буре 

Исидоре 



 

 

књижевноуметн

ичком делу, 

служећи се 

аргументима из 

текста; 

 уочава хумор у 

књижевном 

делу; 

 разликује 

хумористички и 

дитирамбски 

тон од 

елегичног тона; 

 илуструје 

веровања, 

обичаје, начин 

живота и 

догађаје у 

прошлости 

описане у 

књижевним 

делима;  

 уважава 

националне 

вредности и 

негује 

културноисториј

ску баштину; 

 препоручи 

књижевно дело 

уз кратко 

образложење; 

Секулић или 

Чудесна справа 

Бранка Ћопића 

 

Никола Тесла: 

Моји изуми 

(поглавље по 

избору) 

Разговарамо о 

књизи по избору 

наставника и 

ученика: 

1. Жан-Бернар 

Пиј, Серж Блок, 

Ан Бланшар: 

Енциклопедија 

лоших ђака, 

бунтовника и 

осталих 

генијалаца 

(избор)  

2. Гроздана 

Олујић: Били су 

деца као и ти 

(избор) 

 

Домаћа лектира: 

Бранислав 

Нушић: 

Аутобиографија  

 

Наставна обрада 



 

 

упореди 

књижевно и 

филмско дело, 

позоришну 

представу и 

драмски текст; 

приповетке 

Вањка Антона 

Павловича 

Чехова или 

Шума на ауто-

путу Итала 

Калвина 

 

Допунски избор 

домаће лектире 

(обрађује се 

једно од 

понуђених дела 

по избору 

наставника и 

ученика): 

1. Јасминка 

Петровић: Ово 

је најстрашнији 

дан у мом 

животу 

2. Реј Бредбери: 

Маслачково 

вино (избор)  

3. Џејмс Крис: 

Тим Талир или  

Продати смех 

4. Вилијам 

Саројан: Зовем 

се Арам 

 

Наставна обрада 



 

 

Коста 

Трифковић: 

Избирачица 

(одломак) 

 

Наставно 

проучавање 

одломка из 

Аналфабете 

Бранислава 

Нушића 

 

Домаћа лектира: 

Ференц Молнар: 

Дечаци Павлове 

улице 

 

Обредне 

народне лирске 

песме (избор) 

 

Наставна обрада 

песме Свети 

Сава Војислава 

Илића или 

Грачаница 

Десанке 

Максимовић 

 

Домаћа лектира: 

Народне песме о 

Kосовском боју 



 

 

(„Комади од 

различнијех 

косовскијех 

пјесама”) 

Народна песма 

„Цар Лазар и 

царица Милица” 

Народна песма 

„Смрт Мајке 

Југовића” 

Народна песма: 

„Косовка 

Дјевојка” 

 

Владимир 

Хулпах: Легенде 

о европским 

градовима 

 

Ђура Јакшић: 

„Вече” 

 

Иво Андрић: 

„Аска и вук” 

 

Петар Кочић: 

„Јаблан” 

 

Сергеј Јесењин: 

„Песма о 

керуши” 

 



 

 

Допунски избор 

домаће лектире 

(обрађује се 

једно дело по 

избору 

наставника и 

ученика): 

1. Бели Очњак, 

Џек Лондон 

2. Зов дивљине, 

Џек Лондон 

3. Кроз пустињу 

и прашуму, 

Хенрик 

Сјенкјевич 

 

Народна епска 

песма: Марко 

Краљевић укида 

свадбарину 

Народна песма 

„Марко 

Краљевић и 

Муса Кесеџија” 

Народна епска 

песма „Орање 

Марка 

Краљевића” 

Историјскa и 

културно-

историјска 

предања о 



 

 

Марку 

Краљевићу 

 

Домаћа лектира: 

Анђела Нанети: 

Мој дека је био 

трешња 

 

Домаћа 

лектира:Анђела 

Нанети: Мој 

дека је био 

трешња 

 

Светлана 

Велмар 

Јанковић: 

Сирото ждребе 

(доживљајно и 

изражајно 

читање) 

 

Миодраг 

Станисављевић: 

И ми трку за 

коња имамо 

 

Домаћа лектира:  

Бранко Ћопић: 

Орлови рано 

лете 

 



 

 

Допунски избор 

домаће лектире. 

Разговарако о 

делима по 

избору ученика: 

1. Александар 

Поповић: 

Снежана и 

седам патуљака 

2. Владислава 

Војновић: 

„Позориште“ 

(одломци) 

3. Борислав 

Пекић –  

„Велика повеља 

слободе у земљи 

без устава“; 

Сентиментална 

повест 

Британског 

царства 

(одломци) 

 

 

2. ЈЕЗИК  повеже 

граматичке 

појмове 

обрађене у 

претходним 

разредима са 

новим 

Грађење речи. 

Подела речи 

према настанку: 

просте речи и 

творенице. 

 

Породица речи 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстрати

вна метода, 

Са наставом 

књижевности 

Са наставом 

страних језика 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информаци

ја из 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 



 

 

наставним 

садржајима; 

 препозна делове 

речи у вези са 

њиховим 

грађењем; 

 разликује 

гласове српског 

језика по 

звучности и 

месту изговора; 

 разликује врсте 

гласовних 

прмена у 

једноставним 

примерима и 

примењује 

књижевнојезичк

у норму; 

 одреди врсте и 

подврсте 

заменица, као и 

њихов облик; 

 препознаје 

глаголска 

времена и 

употребљава их 

у складу са 

нормом; 

 разликује 

реченице по 

комуникативној 

и  корен речи 

Начини грађења 

речи 

Писање имена 

васионских тела 

– једночланих и 

вишечланих 

Говорни органи 

и настанак 

гласова 

 

Подела гласова 

српског језика: 

самогласници и 

сугласници 

(прави 

сугласници и 

сонанти). 

Подела 

сугласника по 

звучности.Прав

илан изговор 

гласова ч, ћ, џ, ч, 

р. 

 

Подела 

сугласника 

према месту 

изговора 

Слог и подела 

речи на слогове.  

 

метода 

презентације

. 

 

различитих 

извора, 

свакодневн

а 

посматрањ

а,  

активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентаци

је, есејско 

излагање 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

функцији; 

 доследно 

примењује 

правописну 

норму; 

користи правопис 

(школско издање); 

разликује дуги и 

кратки акценат у 

изговореној речи; 

Слоготворно 

р.Растављање 

речи на крају 

реда. 

Непостојано а 

Промена л у о 

Палатализација 

Сибиларизација 

Јотовање 

Једначење 

сугласника 

по 

звучности и 

одступања 

у писаном 

језику 

Једначење 

сугласника 

по месту 

изговора 

Губљење 

сугласника 

Подела 

заменица 

Граматичке 

категорије 

заменица – род, 

број, падеж и 

лице 

Неличне 

именичке 

заменице 



 

 

 

Придевске 

заменице – 

присвојне 

заменице; 

писање 

заменице свој; 

писање 

заменице Ваш 

 

Показне и 

упитно-односне 

заменице 

Неодређене, 

опште и 

одричне 

заменице. 

Писање 

одричних 

заменица уз 

предлоге. 

 

Писање 

именичких и 

придевских 

одричних 

заменица са 

предлозима 

 

Аорист 

Имперфекат 

Плусквамперфе



 

 

кат 

 

Врсте 

независних 

реченица 

Независне и 

зависне 

предикатске 

реченице  

Комуникативна 

реченица 

 

Разликовање 

дугих и кратких 

акцената 

 

3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

употребљава 

различите 

облике усменог 

и писменог 

изражавања: 

препричавање 

различитих 

типова 

текстова, без 

сажимања и са 

сажимањем, 

причање (о 

догађајима и 

доживљајима) и 

описивање; 

– разликује и 

Говорна вежба: 

Доживљај са 

распуста 

 

Читање и 

анализа домаћег 

задатка на једну 

од задатих тема 

по избору 

ученика: Вече на 

реци (мору, 

језеру), Шетња 

планином 

(гором, шумом), 

Јутро на селу (у 

пољу, на 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстрати

вна метода, 

метода 

презентације

. 

 

Језик 

Књижевност 

Филмска 

уметност( 

кинематограф

ија) 

Ликовна 

култура 

Историја 

 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информаци

ја из 

различитих 

извора, 

свакодневн

а 

посматрањ

а,  

активност 

на часу, 

учествовањ

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

гради 

аугментативе и 

деминутиве; 

– саставља 

обавештење, 

вест и кратак 

извештај; 

– разуме основна 

значења 

књижевног и 

неуметничког 

текста; 

– проналази, 

повезује и 

тумачи 

експлицитно и 

имлицитно 

садржане 

информације у 

краћем, 

једноставнијем 

књижевном и 

неуметничком 

тексту; 

– драматизује 

одломак 

одабраног 

књижевноуметн

ичког текста; 

ливади), Подне у 

граду 

 

Лексикологија: 

аугментативи 

(са 

пејоративима), 

деминутиви (са 

хипокористицим

а) 

 

Изражајно 

рецитовање и 

казивање 

обрађених 

лирских песама 

по избору 

ученика 

 

Стилске вежбе – 

текст као 

подстицај за 

сликовито 

казивање, 

ситуациони 

предложак за 

тражење 

погодног израза 

 

Први школски 

писмени задатак 

 

е у 

разговору и 

дискусији, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентаци

је, есејско 

излагање 



 

 

– говори јасно, 

поштујући 

стандарднојези

чку норму; 

изражајно чита 

обрађене 

књижевне 

текстове. 

Читање и 

анализа домаћег 

задатка: 

Уметник или 

научник коме се 

дивим 

 

Читање и 

анализа домаћег 

задатка: 

Искрено о себи 

 

Читање и 

анализа домаћег 

задатка на тему 

Игра из које сам 

научио/научила 

шта значи 

саосећање 

 

Читање и 

анализа домаћег 

задатка: 

Ово је 

најнеобичнији 

дан у мом 

животу 

 

Богаћење 

речника: 

лексичко-

семантичке 



 

 

вежбе 

(избегавање 

сувишних речи 

и туђица) 

 

Израда Другог 

школског 

писменог 

задатка 

Драмско 

извођење 

обрађених 

драмских 

текстова 

Аналфабете 

Бранислава 

Нушића и 

Избирачице 

Косте 

Трифковића 

 

Богаћење 

речника: 

фигуративна 

значења речи; 

проналажење 

изостављених 

реченичних 

делова 

 

Учтиве форме 

обраћања 



 

 

 

Изражајно 

читање и 

рецитовање 

епских песама о 

Косовском боју 

 

Говорна вежба: 

Задужбине 

наших предака 

 

Читање и 

анализа домаћег 

задатка: Пред 

једним 

уметничким 

делом 

 

Иво Андрић: 

„Аска и вук” 

(доживљајно и 

изражајно 

читање) 

 

Трећи школски 

писмени задатак 

 

Изражајно 

читање и 

рецитовање 

епских песама о 

Марку 



 

 

Краљевићу 

 

Говорна вежба: 

Мој дека / моја 

бака 

 

Читање и 

анализа домаћег 

задатка на једну 

од 

тема:Књижевни 

ликови који су 

оставили 

снажан утисак 

на мене 

 

Четврти 

школски 

писмени задатак 

 

Драмско 

извођење 

одломка из 

драмског 

текстаИ ми трку 

за коња имамо 

М. 

Станисављевића 

 

Обавештење, 

вест и извештај 

 



 

 

Пројекат 

Језичко благо 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. КЊИЖЕВНОСТ Комуникативнакомпетенција, компетенција за учење, 

компетенцијазасарадњу, естетичка компетенција, 

дигиталнакомпетенција, решавањепроблема 

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 Комуникативнакомпетенција, компетенција за учење, 

компетенцијазасарадњу, дигиталнакомпетенција, 

решавањепроблема. 

 

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 Комуникативнакомпетенција, компетенција за учење, 

компетенцијазасарадњу, естетичка компетенција, 

дигиталнакомпетенција,  решавањепроблема. 

 

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 

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* 

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


 

 

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 

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 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
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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... 

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) 
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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) 

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 
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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* 

 

ДОДАТНА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик додатна 

настава 

РАЗРЕД: шести 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Садржај програма  Број часова  Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду  

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду  

Начини и 

поступци извођења 

програма  

Циљеви и задаци 

садржаја програма  

Избор ученика и 

усвајање год. плана 

1  Слушање, сугестије, 

усвајање и 

- Наводи на 

размишљање  

Дијалог,  

монолог  

-Развијање љубави 

према срп.језику и 
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рада  записивање плана  -Прилагођава 

методе 

способностима 

ученика  

потребе за 

унапређивањем  

Језик (граматика и 

правопис)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Слушање, вежбање, 

упоређивање, 

шрактична примена 

стеченог знања, 

уочавање, 

закључивање  

- Наводи на 

размишљање  

-Прилагођава 

методе 

способностима 

ученика  

Дијалог,  

монолог,  

рад у групама, 

тимски рад, 

истраживачки рад  

-Поступно и 

темељито упознавање 

граматике српског 

језика  

-Упознавање и 

примена граматике и 

правописа  

Књижевност  

(kњижевни текстови 

и стилске особине 

текста)  

 

7  

 

 

 

 

 

Читање, разговор,  

анализа, 

упоређивање, 

размена знања и 

искуства, 

истараживање  

- Наводи на 

размишљање  

Прилагођава методе 

способностима 

ученика  

Дијалог, монолог,  

групни, тимски рад, 

индивидуалан рад  

 

 

- Развијање осећања 

за  

аутентичне естетске 

вредности у књ.  

Уверљиво усмено и 

писмено изражавање 

Припрема ученика 

за такмичења  

10  Вежбање,слушање, 

сугестије, запажања, 

разговор  

- Наводи на 

размишљање  

-Прилагођава 

Текст, дијалог, 

анализа, вежбе  

- Развијање 

такмичарског духа и 

жеље за стицањем 



 

 

методе 

способностима 

ученика  

нових знања из језика 

и граматике  

Израда текстова  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Рад на тексту  

 

 

 

 

- Наводи на 

размишљање  

-Прилагођава 

методе 

способностима 

ученика  

 

Припремање текста, 

извођење програма  

 

 

 

- Квалитетна и 

разноврсна 

израда 

текстова  

 

Анализа рада  1  Сугестије, усвајање, 

записивање  

- Наводи на 

размишљање  

-Прилагођава 

методе 

способностима 

ученика  

Дијалог, анализа, 

монолог  

Унапређивање рада 

наставе  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик допунска 

настава 

РАЗРЕД: шести 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Садржаји 

програма  

Број часова  Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду  

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду  

Начини и поступци 

извођења програма  

Циљеви и задаци 

садржаја програма  

Језик  

- Граматика  

- Правопис  

 

 

 

 

 

 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

- примењује 

претходно с- 

овладава новим 

граматичким и 

правописним 

законитостима 

(подела гласова и 

гласовне промене, 

придевске заменице, 

- Презентује 

наставни садржај;  

- Подстиче на 

размишљање и 

закључивање  

-Користи се 

тестовима са 

ранијих такмичења  

 

- монолошки; - 

дијалошки; - 

текстовни; - 

индивидуални  

 

 

 

 

 

- припрема ученика 

за школско, 

општинско, 

међуопштинско и 

републичко 

такмичење из 

Српског језика.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глаголски облици); - 

уочава на 

примерима; - 

упоређује; -уз помоћ 

наставника решава 

тестове са ранијих 

такмичења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност  

- Школска лектира - 

Домаћа лектира  

8  - чита, анализира и 

интерпретира дела 

по избору ученика и 

наставника;  

- уметнички 

анализира филм по 

избору; - самостално 

уочава 

интернационалне 

мотиве у делима 

народне 

књижевности.  

- Презентује 

наставни садржај;  

- Подстиче на 

размишљање и 

закључивање  

-Користи се 

тестовима са 

ранијих такмичења  

- монолошки; - 

дијалошки; - 

текстовни; - 

индивидуални; 

демонстративни  

- оспособљавање за 

исказивање 

властитих судова и 

закључака приликом 

анализе текста.  

Култура 

изражавања  

- Говорно 

изражавање - 

4  

 

 

 

- описује екстеријер 

и ентеријер; - 

увежбава технике у 

изради писменог 

. - Презентује 

наставни садржај;  

- Подстиче на 

размишљање и 

- монолошки; - 

дијалошки; - 

текстовни; - 

индивидуални  

- стваралачко 

препричавање 

текста са променом 

гледишта  



 

 

Писмено 

изражавање  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

састава и анализира 

стилске грешке 

оцењених радова.  

 

 

закључивање  

-Користи се 

тестовима са 

ранијих такмичења  

 

 

 

 

 

 

- обједињавање 

приповедања и 

описивања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Службени гласник бр. ____________ 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 
У основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативним вештинама и развијањемспособности и методаучењастраногјезика. 

Циљнаставестраногјезика у основномобразовањустогајесте: развијањесазнајних и 

интелектуалнихспособностиученика, његовиххуманистичких, моралних и естетскихставова, 

стицањепозитивногодносапремадругимјезицима и културама, као и премасопственомјезику и 

културном наслеђу, узуважавањеразличитости и навикавањенаотвореност у комуникацији, 

стицањесвести и сазнања о функционисањустраног и матерњегјезика. 

Токомосновногобразовања, 

учениктребадаусвојиосновназнањаизстраногјезикакојаћемуомогућитидасе у 

једноставнојусменој и писанојкомуникацијиспоразумевасаљудимаиздругихземаља, 

усвојинормевербалне и невербалнекомуникације у складусаспецифичностимајезикакојиучи, 

као и данастави, навишемнивоуобразовања и самостално, учењеистогилидругогстраногјезика. 

Крознаставустранихјезикаученикбогатисебеупознајућидругог, стичесвест о 

значајусопственогјезика и културе у контактусадругимјезицима и културама. 

Ученикразвијарадозналост, истраживачкидух и 

отвореностпремакомуникацијисаговорницимадругихјезика.



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

РАЗРЕД: 6 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 Introduction – да разуме краће текстове који се односе на 

представљање и тражење/давање информација 

личне природе, 

– постави и одговори на једноставна питања 

личне природе, 

– у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима, 

– разуме једноставне текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне 

радње, 

– опише сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје/активности 

користећи неколико везаних исказа, 

– опише дневни/недељни распоред активности 

2 2 4 

1. My life разуме краће текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости, 

– размени информације у вези са догађајима у 

прошлости, 

2 6 10 



 

 

– опише у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости, 

– разуме свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним жељама, потребама, 

осетима и осећањима и реагује на њих, 

– изрази основне жеље, потребе, осете и осећања 

користећи једноставна језичка средства, 

 

2. The future Разуме краће текстове-дијалоге у којима су 

описани догађаји у будућности 

Износи своје претпоставке о будућим догађајима 

Размењује информације о својим и туђим 

одлукама и плановима 

Једноставним исказима износи своје мишење о 

будућим догађајима 

Изражава слагање и неслагање 

Нуди помоћ 

5 7 12 

3. Times and places - разуме краће текстове о природним 

катастрофама и у стању је да из њих 

извуће потребене информације 

- зна да у краћим цртама преприча догађаје 

- зна да једноставним речником опише 

радње које су се дешавале у прошлости  

- разуме и у говору користи разлике измећу 

трајне радње у проћлости и завршене 

радње 

- зна да упути позив на неку активност и 

одговори на позив 

 

4 6 10 

4. London - препознаје и именује појмове који се односе на 

тему 

- размене информације које се односе на дату 

6 6 12 



 

 

комуникативну ситуацију 

 'препознаје места по опису и зна да опише места 

и знаменитости 

- затражи и пружи кратко обавештење; 

- се захвалe на једноставан начин 

- зна да тражи и даје упутства о кретању и 

долажењу до неког објекта 

5. Experiences  -разуме краће текстове у којима се описују 

претходни догађаји и искуства; 

- размени информације у вези са претходним 

догађајима и искуствима  

- наведе у неколико краћих, везаних исказа нека 

своја достигнућа или искуства 

- зна да наведе неколико примера нечијих 

достигнућа или искустава 

- кроз дијалог размењује информације о 

искуствима и догађајима, поставља питања о 

нечијим достигнућима 

6 7 13 

6. Problems - зна да искаже како се осећа и да опише 

проблем или нелагодност 

- зна да да савет у  случају проблема 

- зна да упути предлог и да на културан начин 

одбије нечији предлог 

- размењује информације о школским 

правилима 

разумеју и реагују на свакодневне изразе у вези 

са непосредним и конкретним потребама, 

осетима и осећањима; 

- изразе, основне потребе, осете и 

5 6 11 



 

 

осећањаједноставнијим језичким средствима; 

2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Начин остваривања програма Међупредметно Начин Евалуација 



 

 

Р.бр

. 

Тема/облас

т 

Исход

и 

Садржаји Облик рада Методе повезивање 

(исход/садржаји

) 

провере  

оствареност

и исхода 

квалитета 

испланираног 

 Introduction  Present Simple, 

Present 

Continuous 

Фронтални, 

индивидуални, 

у пару 

дијалошка спорт испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

 

Да ли сам 

обезбедила 

добру међу 

предметну 

повезаност? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

1. My life  Past simple (be, 

regular and 

irregular verbs), 

Invitations, 

introducing 

people, likes and 

dislikes, home, 

family, talking 

about your life, 

talking about 

your weekend 

Фронтални,  у 

пару, 

индивидуални, 

групни 

Демонстративна

, монолошка, 

дијалошка 

Географија, 

психологија, 

метеорологија,  

спорт 

испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

 

 

2. The future  Will for the 

future, will for 

decisions, 

Иднивидуални

, фронтални, 

групни 

Демонстративна

, дијалошка 

Фиѕика, 

астрономија, 

историја  

испитивање 

тестирање 

контролни 

Да ли сам 

обезбедиладобр

у међу 



 

 

offering help, 

stating 

intentions, your 

future, your 

predictions 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

 

предметну 

повезаност? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

Да ли сам 

обезбедила 

добру међу 

предметну 

повезаност? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

3. Times and 

places 

 Past Continuous 

(affirmative, 

negative, 

questions and 

short answers), 

Past Continuous 

Фронтални, у 

пару, 

индивидуални 

Демонстративна

, дијалошка, 

питања и 

одговори 

 

Географија, 

метеорологија, 

криминалистика

-форенѕика, 

историја 

испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

Да ли сам 

обезбедила 

добру међу 

предметну 

повезаност? 

-Да ли је за тему 



 

 

vs Past Simple, 

natural disasters, 

crime stories, but 

and however 

 предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

4. London  Articles (the with 

places, a,/ an, 

indefinite 

pronouns, 

Presetnt 

Continuous for 

future 

arrangements, 

making 

arrangements, 

asking for and 

giving directions 

Фронтални, у 

пару, групни, 

индивидуални 

Дијалошка, 

питања и 

одговори 

Историја, 

географија, 

књижевност 

испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

 

Да ли сам 

обезбедила 

добру међу 

предметну 

повезаност? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

5. Experiences  Present Perfect, 

questions, ever, 

never, just, been 

and gone, talking 

about what 

people have 

done, talking 

about what you 

Индивидуални

, у пару, 

фронтални 

Дијалошка, 

демонстративна, 

питања и 

одговори 

Спорт, филм, 

муѕика, 

историја, 

књижевност 

испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

 

Да ли сам 

обезбедила 

добру међу 

предметну 

повезаност? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући 



 

 

have done број часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

6. Problems  Should/shouldn’t

, must, mustn’t, 

don’t have to, 

turning down a 

suggestion, 

talking about 

problems and 

giving advice, 

talking about 

school rules 

Индивидуални

, у пару, 

групни, 

фронтални 

Дијалошка,  

монолошка, 

демонстративна 

Здравство, 

биологија, 

стоматологија,  

испитивање 

тестирање 

контролни 

задаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

 

Да ли сам 

обезбедила 

добру међу 

предметну 

повезаност? 

-Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

-Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

 Introduction Комуникација, сарадња 1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 



 

 

1.1.6; 

2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 

2.1.6; 2.1.7 

3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 

3.1.6; 3.1.7 

1. My life Рад с подацима и информацијама, дигитална 

компетеницја, одговоран однос према околини, сарадња 

1.1.4; 1.1.5; 

1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 

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 The future Рад с подацима и информаијам, дигитална компетенција, 

сарадња 

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; 

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. Times and places Одговоран однос према околини, рад с подацима и 

информацијама, одговорно учешће у демократском 

друштву, комуникација 

1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 

1.1.14; 

1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17;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; 

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 

 



 

 

4. London Комуникација, сарадња, рад с подацима и 

информацијама, решавање проблема, одговорно учешће у 

демократском друштву 

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;  

1.1.22; 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; 

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;  

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 

3.3.2. 

5. Experiences Рад с подацима и информацијама, дигитална 

компетеницја, комуникација, естетичка компетенција, 

предузимљивост и предузетничка компетенција 

1.1.4; 1.1.5; 

1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 

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;  

1.3.1; 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;; 

2.1.29; 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; 

3.1.23; 3.1.24; 

3.1.25;  

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 

3.3.2. 

6. Problems Одговоран однос према ѕдрављу, одговоран однос према 

околини, решавање проблема, сарадња, комуникација 

1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 

1.1.20; 1.1.21;  

1.3.1; 1.3.2; 



 

 

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; 

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; 

3.1.23; 3.1.24; 

3.1.25;  

 

 

 

Стандарди са комплетним текстом  за наставни предметЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

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 илиодслушан), 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 НАСТАВA ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
 

 

Реднибро

ј 
Називтеме Оријентационибројчасов

а 
Циљевизатему Начиностваривањ

а 

Начинпраћењаефеката и 

оствареностициљева/исход

а 

1.  Мy life 7 

- да разуме 

краће 

текстове о 

догађајима 

из 

прошлости 

- да опише 

неки 

догађај или 

доживљај 

из 

прошлости 

користећи 

једноставна 

језичка 

средства 

- да постави 

питање о 

догађају 

или 

активности 

из 

прошлости 

и одговара 

на питања 

тог типа 

- да упути 

дијалошки, 

монолошки, , рад у 

паровима 

 

вежбања, задаци, разговор, 

посматрање и бележење 

тачних одговора 



 

 

позив и да 

на одговори 

на позив 

- да зна да 

представи 

себе и 

другог 

 

2. The future 5 

- да разуме 

краће 

текстове о 

догађајима 

у 

будућност

и 

- да, у 

неколико 

једноставн

их 

реченица, 

опише 

како види 

себе у 

будућност

и 

- да изрази 

своје 

мишљење 

о нећему 

што тек 

треба да се 

догоди 

 

дијалошки, 

монолошки,  рад  у 

паровима,  

вежбања, задаци, разговор, 

посматрање и бележење 

тачних одговора. 

Иницирање дијалога у ком 

се употребљавају нове речи 

и изрази везани за тему 



 

 

3.  

Times and 

places 

6 

- да 

формулиш

е краће 

једноставн

е реченице 

о 

активности

ма које су 

биле у току 

у неком 

периоду у 

прошлости 

- да разуме 

и у 

једноставн

ој 

реченици 

искаже 

разлику 

између 

трајне 

прошле 

активности 

и 

активности 

која је 

прекида 

Дијалошки, 

монолошки, рад у 

паровима 

Вежбања, задаци, разговор 

4.  London 5 

- Да 

разумеју 

описе 

места или 

градова и 

да их у 

Дијалошки, 

монолошки, рад у 

паровима 

Вежбања, задаци, разговор 



 

 

неколико 

једноставн

их исказа 

сами 

опишу 

- да 

формулиш

у 

једноставн

е исказзе о 

договорим

а у 

будућност

и 

- Разумеју 

упутства о 

кретању и 

у стању су 

да сами 

затраже 

упутства 

5.  

Experience

s 

 

7 

- Да дају 

једноставн

е примере 

о својим 

достинући

ма или 

искуствим

а, да 

поставе 

питања о 

нечијим 

искусвима 

Дијалошки, 

монолошки, рад у 

паровима 

Вежбања, задаци, разговор 



 

 

и да 

одговоре 

на питања 

- Да на 

учтив 

начин 

одбију 

позив 

6.  Problems 6 

- Знају да 

кажу како 

се осећају, 

у стању су 

да 

формулиш

у исказе о 

проблемим

а и 

здравствен

им 

потешкоћа

ма,  

- Да дају 

савет везан 

за дати 

исказ 

- Да 

формулиш

у исказе 

забране и 

одсуства 

обавезе 

Дијалошки, 

монолошки, рад у 

паровима 

Вежбања, задаци, разговор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 
ИСТОРИЈА 

Службени гласник бр. 5/2019 

 

ИСТОРИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉПРЕДМЕТА: 

 
Циљ изучавања наставног предмета историја је културни развој и хуманистичко 

образовање ученика.Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског 

простора и времена,историјских процеса и токова,као и развијању националног и 

европског идентитета и духа толеранције код ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

- лоцира одређену временску јединицу на 

временској ленти 

- именује периоде прошлости и историјске 

периоде и наводи граничне догађаје  

- разврстава историјске изворе према 

њиховој основној подели 

- повезује историјске изворе са установама 

у којима се чувају  

- наводи главне проналаске праисторије и 

Старог века  

- користи основне историјске појмове 

- именује средњи век и нови век   и наводи 

граничне догађаје  

- разврстава историјске изворе за средњи 

век  према њиховој основној подели 

- повезује историјске изворе са установама 

у којима се чувају  

- користи основне историјске појмове 

(стари век, средњи век, повеља, житије) 

2 2 4 



 

 

- пореди историјске периоде стари и 

средњи век 

- разликује основне одлике средњег и новог 

века 

- разврстава историјске изворе према 

њиховој основној подели и према 

историјском периоду 

2. ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

- образлаже узроке и последице Велике 

сеобе народа; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе; настанка и 

развоја Византије 

-приказује на историјској карти динамику 

Велике сеобе народа и до којих појава и 

промена је довела; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе;  

Константинопољ и динамику настанка, 

развоја и опадања Византије 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са Великом сеобом народа;  

Франачком државом;  са Византијом и 

њеним владарима 

- користи основне историјске појмове 

- илуструје примерима важност утицаја 

тековина Велике сеобе народа у 

савременом друштву 

- сагледава значај и улогу Карла Великог, 

Јустинијана и Василија у датом 

историјском контексту 

- илуструје примерима важност утицаја 

културних тековина Византије у савременом 
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друштву 

- образлаже узроке и последице Велике 

сеобе народа; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе; настанка и 

развоја Византије 

-приказује на историјској карти динамику 

Велике сеобе народа и до којих појава и 

промена је довела; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе;  

Константинопољ и динамику настанка, 

развоја и опадања Византије 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са Великом сеобом народа;  

Франачком државом;  са Византијом и 

њеним владарима 

- користи основне историјске појмове 

- илуструје примерима важност утицаја 

тековина Велике сеобе народа у 

савременом друштву 

- сагледава значај и улогу Карла Великог, 

Јустинијана и Василија у датом 

историјском контексту 

- илуструје примерима важност утицаја 

културних тековина Византије у савременом 

друштву 

- приказује на историјској карти 

Константинопољ и динамику настанка, 

развоја и опадања Византије, Велику сеобу 

народа, Франачку; динамику настанка, 

развоја и раскола хришћанске цркве; 

динамику настанка и развоја ислама 



 

 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са Византијом и њеним 

владарима; са хришћанском црквом;  са 

исламом; са феудализмом 

- сагледава значај и улогу Јустинијана и 

Василија II у датом историјском контексту 

- користи основне историјске појмовевезане 

за Византију; хришћанску цркву; ислам; 

феудализам; Старе Словене 

- образлаже узроке и последице настанка и 

развоја хришћанске цркве; настанка и развоја 

ислама;  настанка и развоја феудализма;  

сеобе Словена у раном средњем веку 

- илуструје примерима важност утицаја 

хришћанске цркве и ислама у савременом 

друштву 

- пореди јудаизам, хришћанство и ислам 

- пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених слојева 

у феудалном друштву  

- на историјској карти лоцира правце 

миграција Словена и простор насељен 

Србима и њиховим суседима у раном 

средњем веку 

- на понуђеним примерима разликује митове 

и легенде од историјских чињеница 

-на основу датих примера изводи закључак о 

повезаности националне историје са 

регионалном и европском 

- пореди историјске појаве 

- повезује текстуалне информације са 

одговарајућим историјским контекстом: 

обичајима Словена, мисија Ћирила и 



 

 

Методија, легенда о Владимиру и Косари 

-прикупи и прикаже податке из различитих 

извора информација везаних за одређену 

историјску тему (извори за историју 

Словена у раном средњем веку)  

- на историјској карти лоцира простор 

насељен Словенима, Србима и њиховим 

суседима у раном средњем веку; простор 

мисионарења, ширења хришћанства међу 

Јужним Словенима 

- користи основне историјске појмовевезане 

за Словене и прве српске династије; мисију 

Ћирила и Методија и њихових ученика;  

Србе и њихове суседе у раном средњем 

веку; за прве српске династије 

- на основу датих примера изводи закључак 

о повезаности националне историје са 

регионалном и европском (сеобе Словена, 

мисија Ћирила и Методија, прожимање 

цивилизација- хришћанство)  

- сагледава значај и улогу кнеза 

Властимира;  кнеза Јована Владимира и 

краља Михаила; Ћирила и Методија и 

њихових ученика у датом историјском 

контексту 

- образлаже узроке и последице мисије 

Ћирила и Методија  

- на историјској карти лоцира највеће и 

најзначајније државе средњег века; крсташке 

државе и најзначајније правце крсташких 

ратова, Србију доба Стефана Немање и 

Стефана Немањића  

- користи основне историјске појмовевезане 



 

 

за: државно уређење феудалних држава; 

крсташке ратове; Стефан Немања, Србија, 

Византија, Студеница, Хиландар; задужбина, 

Жича, Свети Сава, Стефан Немањић, 

архиепископија 

 

 

 

3. ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

- сагледава значај и улогу владара и 

сталешких скупштина у појединим 

државама;  Фридриха Барбаросе, Саладина и 

Ричарда Лавље Срце у Крсташким 

ратовима;Стефана Немање  Стефана 

Немањића и Светог Саве у развоју српске 

државе 

- прикупи и прикаже податке из различитих 

извора информација везаних за одређену 

историјску тему 

- пореди положај и начин живота жена и 

мушкараца, различитих животних доба, 

припадника постојећих друштвених слојева у 

средњем веку; романику и готику, културне 

области, школство, књижевност.. 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим историјским 

контекстом (живот становника села и града; 

болести, проблеми, жене и мушкарци); 

(фреске, иконе, арабеске, витраже и др.) 

- илуструје примерима значај прожимања 

различитих цивилизација (готика, Шпанска 

уметност и др. ) 

- илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних тековина 
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средњег века  у савременом друштву (писмо, 

грађевине, бројеви, сликарство, наука и др.) 

- изложи у усменом облику историјске 

догађаје  исправним хронолошким 

редоследом 

- користећи дату информацију смести 

историјску појаву, догађај, личност у 

одговарајући  век 

-на основу датих примера изводи закључак о 

повезаности националне историје са 

регионалном и европском (Трећи крсташки 

поход, вазални односи са Византијом, 

ктиторска делатност) 

-издваја најистакнутије српске владарске 

породице: Вукановићи,  Немањићи 

-приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена 

(утицај IV крсташког похода) 

-илуструје примерима важност утицаја 

културних тековина средњег века у 

савременом друштву (Савиндан, Хиландар, 

Студеница, Жича, СПЦ)) 

- користи основне историјске појмове: краљ, 

велики жупан, Жича, Хиланадар, 

Студеница, архиепископ;  владарске титуле, 

задужбинарску делатност, основна обележја 

владавине Немањића; Душанов законик, цар 

Душан, Дечани, Призрен 

-сагледа значај и улогу истакнутих 

личности: Стефана Немање, Стефана 

Немањића и Светог Саве, Стефан Душан, 



 

 

Мрњавчевићи у датом историјском 

контексту 

-повеже визуелне и текстуалне информације 

са одговарајућим историјским контекстом 

-илуструје примерима важност утицаја 

културних тековина средњег века у 

савременом друштву (Савиндан, СПЦ, 

задужбине, фреске, иконе, житија; Законик) 

 -образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на конкретним 

примерима (уздизање Душана за цара, 

распадање Србије у време цара Уроша) 

- приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена: 

границе Србије током владавине династије 

Немањића 

- на основу датих примера изводи закључак 

о повезаности националне историје са 

регионалном и европском (долазак Турака 

на Балкан) 

- текстуалне информације у народним 

песмама повезује са одговарајућим 

историјским периодом 

- на понуђеним примерима разликује легенде 

и митове од историјских чињеница, као и 

историјске од легендарних личности 

- користи основне историјске појмове: 

република, монархија, Твртко I 

Котроманић; Моравска Србија, кнез Лазар, 

кнегиња Милица, Косовски бој 

- образлаже узроке и последице историјских 

догађаја на конкретним примерима: 



 

 

крсташке ратове Угарске на Босну, 

уздизање Босне и Дубровника 

- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту: 

Твртко I Котроманић, кнез Лазар, кнегиња 

Милица, Вук Бранковић, султан Мурат, 

Милош Обилић 

- приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена: 

ширење граница Босне у средњем веку;  

ширење Турака на Балкану 

- на основу датих примера изводи закључак 

о повезаности националне историје са 

регионалном (везе Србије са Босном и 

Дубровником) 

- пореди историјске појаве: положај 

властеле и себара у срв. Србији 

- пореди положај и начин живота 

припадника постојећих друштвених слојева 

у срв. Србији  

- повезује текстуалне информације са 

одговарајућим историјским контекстом 

(политички, друштвени) 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на конкретним 

примерима (Моравска Србија, Косовски 

бој) 

- на основу датих примера изводи закључак о 

повезаности националне историје са 

регионалном и европском (долазак Турака на 

Балкан) 



 

 

- користи основне историјске појмове: 

Косовски бој, кнез Лазар, 1389, Крушевац, 

Милош Обилић, Вук Бранковић, Српска 

деспотовина, деспот Стефан Лазаревић, 

Београд, Лазаревићи, Бранковићи, Ђурађ 

Бранковић, Смедерево, Османско царство, 

пад Византије, Србије, Босне, Зете под 

османску власт 

- пореди историјске појаве: народне песме и 

изворе  о Косовском боју 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на конкретним 

примерима (Косовски бој) 

- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту: 

кнез Лазар, Вук Бранковић, Милош Обилић,  

Стефан Лазаревић, Ђурађ Бранковић 

- на понуђеним примерима разликује 

легенде и митове од историјских чињеница 

(кнез Лазар, Вук Бранковић, Милош 

Обилић, Југ Богдан, Девет Југовића)  

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на конкретним 

примерима (Српска деспотовина између 

Угарске и Османлија) 

- приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена: 

ширење Турака на Балкану, Српска 

деспотовина 

- на основу датих примера изводи закључак 

о повезаности националне историје са 

регионалном и европском (долазак Турака 

на Балкан, српска средњовековна култура) 



 

 

-издваја најистакнутије владарске породице: 

Лазаревићи, Бранковићи, Балшићи, 

Црнојевићи 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на конкретним 

примерима (освајања Османлија на Балкану) 

- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту 

(Мехмед II Освајач)  

 

 

 

 

4. ЕВРОПА,СВЕТ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ ВЕКУ  

(Прединдустријско доба) 

-именује историјске периоде и наводи 

граничне догађаје 

- образложи узроке и последице научно-

техничких открића у раном новом веку; 

Великих географских открића; настанка 

мануфактуре; настанка и развоја хуманизма и 

ренесансе;  настанка и развоја реформације и 

противреформације; настанка и развоја 

апсолутистичких монархија 

- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у Великим географским открићима: 

Кристифор Колумбо, Изабела Кастиљска, 

Магелан, де Гама; Леонардо да Винчи, 

Микеланђело, Николо Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн; Мартин Лутер; Карло 

V, Елизабета I, Изабела Кастиљска, Филип II 

Хабзбуршки, Луј XIV 

-илуструје примерима значај прожимања 

различитих цивилизација: колонизација, 

христијанизација, ропство, култура исхране;  
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важност утицаја културних (верских)  

тековина раног новог века у савременом 

друштву;  важност утицаја културних 

тековина раног новог века у савременом 

друштву 

- приказује на историјској карти динамику 

Великих географских открића; настанка и 

ширења мануфактуре;  ширења хуманизма и 

ренесансе; развоја протестантизма у Европи; 

апсолутистичке монархије 

-разликује основна обележја и идентификује 

најзначајније последице настанка и ширења 

различитих верских учења у раном новом 

веку 

- пореди историјске појаве: основна обележја 

сталешке и апсолутистичке монархије; 

културу средњег и новог века 

- идентификује разлике између типова 

државног уређења у периоду средњег века и 

раног новог века 

- сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту 

Сулејман Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић,  Макарије Соколовић, Арсеније 

IIIЧарнојевић, Арсеније IVЈовановић 

- користећи дату информацију препознаје 

историјску личност и смешта је на ленту 

времена 

- презентује резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу 

одабраних извора и литературе 

- образложи узроке и последице настанка и 

ширења Османског царства; слабљења 



 

 

Османског царства; обнављања и укидања 

Пећке патријаршије и исламизације;  учешћа 

Срба у ратовима хришћанских сила против 

Османлија, сеоба Срба, настанка Војне 

крајине 

- приказује на историјској карти динамику 

развоја Османског царства у Европи; простор 

који је обухватала Пећка патријаршија 

-на основу датих примера изводи закључак о 

повезаности  националне историје са 

европском и светском 

- пореди историјске појаве: Западну и Југо-

Источну Европу у XVI веку; хајдуке и 

ускоке;  положај Срба под различитим 

државама 

- пореди положај  припадника постојећих 

друштвених слојева у раном новом веку  

- илуструје примерима значај прожимања 

различитих цивилизација (исламизација, 

унијаћење, покатоличавање и др.) 

- на историјској карти лоцира  правце 

миграција и простор насељен Србима и 

њиховим суседима у раном новом веку 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим историјским 

контекстом 

- на основу датих примера изводи закључак о 

повезаности  националне историје са 

европском и светском(ратови хришћанских 

сила против Османлија) 

образложи узроке и последице настанка 

Војне крајине 

- на историјској карти лоцира простор 



 

 

насељен Србима у Хабзбуршкој монархији, 

Млетачкој републици и Дубровнику 
-Приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена 

-На историјској карти лоцира правце миграција 

Срба, простор насељен Србима и њиховим 

суседима у средњем и раном новом веку 

-Сагледава улогу историјских личности у датом 

историјском контексту 

- Користи основне историјске појмове 

- Ученик реално процењује своје знање, своје 

могућности и разуме на чему још треба да ради 

да би унапредио своја знања и умења 

 
 

 

 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин 

провере  

остварено

сти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланира

ног 
Облик рада Методе 

   

1. 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊ

А 

ПРОШЛОСТ

И 

- лоцира 

одређену 

временску 

јединицу на 

временској 

ленти 

- именује 

периоде 

прошлости и 

историјске 

-основне 

одлике 

периода 

средњег 

века и новог 

века(појмов

и средњи 

век,нови 

век,прединд 

устријско 

Фронтални 

Индивидуа

лни.  

Монолошко-

дијалошка. 

Текст 

метода. 

Анализа 

сликовног  

материјала 

Лента 

времена 

 

Географија, 

Веронаука 

Информатик

а. 

 

Учење, 

комуникациј

а, сарадња, 

одговоран 

однос према 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба). 

 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотографиј

е из 

уџбеника и 



 

 

периоде и 

наводи 

граничне 

догађаје  

- разврстава 

историјске 

изворе према 

њиховој 

основној 

подели 

- повезује 

историјске 

изворе са 

установама у 

којима се 

чувају  

- наводи 

главне 

проналаске 

праисторије и 

Старог века  

- користи 

основне 

историјске 

појмове 

- именује 

средњи век и 

нови век   и 

наводи 

граничне 

догађаје  

- разврстава 

историјске 

доба, 

хронолошки 

и просторни 

оквири). 

Историјски 

извори за 

историју 

средњег 

века и раног 

новог века и 

њихова 

сазнајна 

вредност(пи

са 

ни и 

материјални

) 

околини, рад 

са подацима 

и 

информација

ма, 

дигитална, 

естетичка 

предузимљи

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву, 

одговоран 

однос према 

околини. 

 

 

енциклопе

дије 

довољни за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

изворе за 

средњи век  

према 

њиховој 

основној 

подели 

- повезује 

историјске 

изворе са 

установама у 

којима се 

чувају  

- користи 

основне 

историјске 

појмове 

(стари век, 

средњи век, 

повеља, 

житије) 

- пореди 

историјске 

периоде 

стари и 

средњи век 

- разликује 

основне 

одлике 

средњег и 

новог века 

- разврстава 

историјске 

изворе према 



 

 

њиховој 

основној 

подели и према 

историјском 

периоду 

   

2. 

ЕВРОПА,СРЕ

ДО 

ЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ У 

РАНОМ 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

- образлаже 

узроке и 

последице 

Велике сеобе 

народа; 

настанка, 

ширења и 

распадања 

Франачке 

државе; 

настанка и 

развоја 

Византије 

-приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

Велике сеобе 

народа и до 

којих појава и 

промена је 

довела; 

настанка, 

ширења и 

распадања 

Франачке 

државе;  

Константино

-велика 

сеоба народа 

и стварање 

нових 

држава у 

Европи(герм

а 

нска и 

словенска 

племена,Буг

а 

ри,Мађари,В

ик 

инзи). 

-

Најзначајниј

е  

државе 

раног 

средњег 

века 

(Франачка 

држ 

Ава,Византи

ј 

ско царство, 

Арабљани). 

 

Фронтални, 

Индивидуа

лни,  

Рад у 

паровима. 

Монолошко-

дијалошка 

Демонстрат

ивна 

Илустративн

а 

Текст 

метода. 

Историјска 

карта. 

Географија. 

Српски 

језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информатик

а. 

Учење, 

комуникациј

а, сарадња, 

одговоран 

однос према 

околини, рад 

са подацима 

и 

информација

ма, 

дигитална, 

естетичка 

предузимљи

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву, 

одговоран 

однос према 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба) 

 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотографиј

е из 

уџбеника и 

енциклопе

дије 

довољни за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

пољ и 

динамику 

настанка, 

развоја и 

опадања 

Византије 

- повезује 

визуелне и 

текстуалне 

информације 

са Великом 

сеобом 

народа;  

Франачком 

државом;  са 

Византијом и 

њеним 

владарима 

- користи 

основне 

историјске 

појмове 

- илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

тековина 

Велике сеобе 

народа у 

савременом 

друштву 

- сагледава 

значај и улогу 

-религија у 

раном 

средњем 

веку(христиј

ан 

изација 

хришћ 

анска црква, 

Велики 

раскол, 

Ислам). 

-феудално 

друштво(стр

ук 

тура,друштв

е 

не 

категорије, 

Вазални 

односи). 

-српске 

земље 

и Балканско 

полуострво 

(досељавање 

Срба и 

Хрвата, 

односи са 

староседеоц

и 

ма и 

суседима, 

формирање 

околини 

 



 

 

Карла 

Великог, 

Јустинијана и 

Василија у 

датом 

историјском 

контексту 

- илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

културних 

тековина 

Византије у 

савременом 

друштву 

- образлаже 

узроке и 

последице 

Велике сеобе 

народа; 

настанка, 

ширења и 

распадања 

Франачке 

државе; 

настанка и 

развоја 

Византије 

-приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

српских 

земаља,хрис

тиј 

анизација,ш

ир 

ење 

писмености)

. 

-Истакнуте 

лич 

ности:Јусти

ниј 

ан,Карло 

Велики,кнез 

Властимир,ц

ар 

Симеон,Јова

н 

Владимир,В

аси 

лијеII,краљ 

Михаило,Ћи

ри 

ло и 

Методије.  



 

 

Велике сеобе 

народа и до 

којих појава и 

промена је 

довела; 

настанка, 

ширења и 

распадања 

Франачке 

државе;  

Константино

пољ и 

динамику 

настанка, 

развоја и 

опадања 

Византије 

- повезује 

визуелне и 

текстуалне 

информације 

са Великом 

сеобом 

народа;  

Франачком 

државом;  са 

Византијом и 

њеним 

владарима 

- користи 

основне 

историјске 

појмове 



 

 

- илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

тековина 

Велике сеобе 

народа у 

савременом 

друштву 

- сагледава 

значај и улогу 

Карла 

Великог, 

Јустинијана и 

Василија у 

датом 

историјском 

контексту 

- илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

културних 

тековина 

Византије у 

савременом 

друштву 

- приказује на 

историјској 

карти 

Константинопо

љ и динамику 

настанка, 



 

 

развоја и 

опадања 

Византије, 

Велику сеобу 

народа, 

Франачку; 

динамику 

настанка, 

развоја и 

раскола 

хришћанске 

цркве; 

динамику 

настанка и 

развоја ислама 

- повезује 

визуелне и 

текстуалне 

информације са 

Византијом и 

њеним 

владарима; са 

хришћанском 

црквом;  са 

исламом; са 

феудализмом 

- сагледава 

значај и улогу 

Јустинијана и 

Василија II у 

датом 

историјском 

контексту 



 

 

- користи 

основне 

историјске 

појмовевезане 

за Византију; 

хришћанску 

цркву; ислам; 

феудализам; 

Старе Словене 

- образлаже 

узроке и 

последице 

настанка и 

развоја 

хришћанске 

цркве; настанка 

и развоја 

ислама;  

настанка и 

развоја 

феудализма;  

сеобе Словена 

у раном 

средњем веку 

- илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

хришћанске 

цркве и ислама 

у савременом 

друштву 

- пореди 



 

 

јудаизам, 

хришћанство и 

ислам 

- пореди 

положај и 

начин живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

слојева у 

феудалном 

друштву  

- на историјској 

карти лоцира 

правце 

миграција 

Словена и 

простор 

насељен 

Србима и 

њиховим 

суседима у 

раном средњем 

веку 

- на понуђеним 

примерима 

разликује 

митове и 

легенде од 

историјских 

чињеница 

-на основу 

датих примера 



 

 

изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском 

- пореди 

историјске 

појаве 

- повезује 

текстуалне 

информације 

са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом: 

обичајима 

Словена, 

мисија Ћирила 

и Методија, 

легенда о 

Владимиру и 

Косари 

-прикупи и 

прикаже 

податке из 

различитих 

извора 

информација 

везаних за 

одређену 

историјску 



 

 

тему (извори 

за историју 

Словена у 

раном 

средњем веку)  

- на 

историјској 

карти лоцира 

простор 

насељен 

Словенима, 

Србима и 

њиховим 

суседима у 

раном 

средњем веку; 

простор 

мисионарења, 

ширења 

хришћанства 

међу Јужним 

Словенима 

- користи 

основне 

историјске 

појмовевезане 

за Словене и 

прве српске 

династије; 

мисију Ћирила 

и Методија и 

њихових 

ученика;  Србе 



 

 

и њихове 

суседе у раном 

средњем веку; 

за прве српске 

династије 

- на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском 

(сеобе 

Словена, 

мисија Ћирила 

и Методија, 

прожимање 

цивилизација- 

хришћанство)  

- сагледава 

значај и улогу 

кнеза 

Властимира;  

кнеза Јована 

Владимира и 

краља 

Михаила; 

Ћирила и 

Методија и 

њихових 

ученика у 



 

 

датом 

историјском 

контексту 

- образлаже 

узроке и 

последице 

мисије Ћирила 

и Методија  

- на историјској 

карти лоцира 

највеће и 

најзначајније 

државе средњег 

века; крсташке 

државе и 

најзначајније 

правце 

крсташких 

ратова, Србију 

доба Стефана 

Немање и 

Стефана 

Немањића  

- користи 

основне 

историјске 

појмовевезане 

за: државно 

уређење 

феудалних 

држава; 

крсташке 

ратове; Стефан 



 

 

Немања, 

Србија, 

Византија, 

Студеница, 

Хиландар; 

задужбина, 

Жича, Свети 

Сава, Стефан 

Немањић, 

архиепископија 

 

 

 

   

3. 

ЕВРОПА,СРЕ

ДОЗ 

ЕМЉЕ И 

СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ  

У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

- сагледава 

значај и улогу 

владара и 

сталешких 

скупштина у 

појединим 

државама;  

Фридриха 

Барбаросе, 

Саладина и 

Ричарда Лавље 

Срце у 

Крсташким 

ратовима;Стеф

ана Немање  

Стефана 

Немањића и 

Светог Саве у 

развоју српске 

државе 

-државно 

уређе 

ње(типови 

европских 

монархија,р

епу 

блика). 

-сусрети и 

прожимања 

цивилизациј

а и 

 

народа(хри

шћ 

анство,исла

м, 

јудаизам, 

Крсташки 

ратови,најзн

ач 

Фронтални 

Индивидуа

лни. 

Монолошко-

дијалошка 

Демонстрат

ивна 

Илустративн

а 

Текст 

метода. 

Историјска 

карта. 

Географија. 

Српски 

језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информатик

а 

 

 

Учење, 

комуникациј

а, сарадња, 

одговоран 

однос према 

околини, рад 

са подацима 

и 

информација

ма, 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба) 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотографиј

е из 

уџбеника и 

енциклопе

дије 

довољни за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

- прикупи и 

прикаже 

податке из 

различитих 

извора 

информација 

везаних за 

одређену 

историјску 

тему 

- пореди 

положај и 

начин живота 

жена и 

мушкараца, 

различитих 

животних доба, 

припадника 

постојећих 

друштвених 

слојева у 

средњем веку; 

романику и 

готику, 

културне 

области, 

школство, 

књижевност.. 

- повезује 

визуелне и 

текстуалне 

информације са 

одговарајућим 

ајнији 

путописци и 

њихова 

путовања-

Марко 

Поло,Ибн 

Батута и др). 

-српске 

земље и 

суседи(краљ 

евина и 

царство,десп

от 

овина,ауток

еф 

ална црква, 

односи са 

Византијом, 

Угарском, 

Бугарском,В

ене 

цијом,осман

ск 

а освајања у 

југоисточној 

Европи). 

-

свакодневни 

живот у 

Европи  

и српским 

земљама(дво

р и 

дигитална, 

естетичка 

предузимљи

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву, 

одговоран 

однос према 

околини. 

 



 

 

историјским 

контекстом 

(живот 

становника 

села и града; 

болести, 

проблеми, жене 

и мушкарци); 

(фреске, иконе, 

арабеске, 

витраже и др.) 

- илуструје 

примерима 

значај 

прожимања 

различитих 

цивилизација 

(готика, 

Шпанска 

уметност и др. ) 

- илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

привредних, 

научних и 

културних 

тековина 

средњег века  у 

савременом 

друштву 

(писмо, 

грађевине, 

дворски 

живот, 

живот на 

селу и 

граду-

занимања,ро

дни  

односи,прав

ов 

ерје и 

јереси,куга). 

-oпште 

одлике 

средњовеков

не 

културе(вер

ски карактер 

културе,вите

шк 

а 

култура,култ

ур 

не 

области,шко

ле  

и 

универзитет

и, 

проналасци, 

писана и 

визуелна 

култура код 

Срба,легенд



 

 

бројеви, 

сликарство, 

наука и др.) 

- изложи у 

усменом 

облику 

историјске 

догађаје  

исправним 

хронолошким 

редоследом 

- користећи 

дату 

информацију 

смести 

историјску 

појаву, догађај, 

личност у 

одговарајући  

век 

-на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском 

(Трећи 

крсташки 

поход, вазални 

односи са 

е- 

Косовска,о 

краљу 

Артуру...) 

-истакнуте 

личности:Ф

рид 

рих 

Барбароса, 

Ричард 

Лавље 

Срце,Салади

н, 

Стефан 

Немања,Сте

фан 

Првовенчан

и, 

Сава 

Немањић, 

краљ 

Милутин, 

Стефан 

Душан. 

кнез Лазар и 

кнегиња 

Милица,Твр

тко I 

Котроманић, 

Стефан 

Лазаревић, 

деспот 

Ђурађ, 



 

 

Византијом, 

ктиторска 

делатност) 

-издваја 

најистакнутије 

српске 

владарске 

породице: 

Вукановићи,  

Немањићи 

-приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена 

(утицај IV 

крсташког 

похода) 

-илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

културних 

тековина 

средњег века у 

савременом 

друштву 

(Савиндан, 

Хиландар, 

Студеница, 

султанија 

Мара, 

Ђурађ 

Кастриот 

Скендербег, 

Балшићи,Цр

ној 

евићи,Мехм

ед IIОсвајач  



 

 

Жича, СПЦ) 

- користи 

основне 

историјске 

појмове: краљ, 

велики жупан, 

Жича, 

Хиланадар, 

Студеница, 

архиепископ;  

владарске 

титуле, 

задужбинарск

у делатност, 

основна 

обележја 

владавине 

Немањића; 

Душанов 

законик, цар 

Душан, 

Дечани, 

Призрен 

-сагледа значај 

и улогу 

истакнутих 

личности: 

Стефана 

Немање, 

Стефана 

Немањића и 

Светог Саве, 

Стефан 



 

 

Душан, 

Мрњавчевићи 

у датом 

историјском 

контексту 

-повеже 

визуелне и 

текстуалне 

информације 

са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом 

-илуструје 

примерима 

важност 

утицаја 

културних 

тековина 

средњег века у 

савременом 

друштву 

(Савиндан, 

СПЦ, 

задужбине, 

фреске, иконе, 

житија; 

Законик) 

 -образлаже 

узроке и 

последице  

историјских 

догађаја на 



 

 

конкретним 

примерима 

(уздизање 

Душана за 

цара, 

распадање 

Србије у време 

цара Уроша) 

- приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена: 

границе 

Србије током 

владавине 

династије 

Немањића 

- на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском 

(долазак 

Турака на 

Балкан) 



 

 

- текстуалне 

информације у 

народним 

песмама 

повезује са 

одговарајућим 

историјским 

периодом 

- на понуђеним 

примерима 

разликује 

легенде и 

митове од 

историјских 

чињеница, као 

и историјске од 

легендарних 

личности 

- користи 

основне 

историјске 

појмове: 

република, 

монархија, 

Твртко I 

Котроманић; 

Моравска 

Србија, кнез 

Лазар, 

кнегиња 

Милица, 

Косовски бој 

- образлаже 



 

 

узроке и 

последице 

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима: 

крсташке 

ратове 

Угарске на 

Босну, 

уздизање 

Босне и 

Дубровника 

- сагледава 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту: 

Твртко I 

Котроманић, 

кнез Лазар, 

кнегиња 

Милица, Вук 

Бранковић, 

султан Мурат, 

Милош 

Обилић 

- приказује на 

историјској 

карти 

динамику 



 

 

различитих 

историјских 

појава и 

промена: 

ширење 

граница Босне 

у средњем 

веку;  ширење 

Турака на 

Балкану 

- на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном 

(везе Србије 

са Босном и 

Дубровником) 

- пореди 

историјске 

појаве: 

положај 

властеле и 

себара у срв. 

Србији 

- пореди 

положај и 

начин живота 

припадника 

постојећих 



 

 

друштвених 

слојева у срв. 

Србији  

- повезује 

текстуалне 

информације 

са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом 

(политички, 

друштвени) 

- образлаже 

узроке и 

последице  

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима 

(Моравска 

Србија, 

Косовски бој) 

- на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском 

(долазак Турака 

на Балкан) 



 

 

- користи 

основне 

историјске 

појмове: 

Косовски бој, 

кнез Лазар, 

1389, 

Крушевац, 

Милош 

Обилић, Вук 

Бранковић, 

Српска 

деспотовина, 

деспот Стефан 

Лазаревић, 

Београд, 

Лазаревићи, 

Бранковићи, 

Ђурађ 

Бранковић, 

Смедерево, 

Османско 

царство, пад 

Византије, 

Србије, Босне, 

Зете под 

османску 

власт 

- пореди 

историјске 

појаве: 

народне песме 

и изворе  о 



 

 

Косовском 

боју 

- образлаже 

узроке и 

последице  

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима 

(Косовски бој) 

- сагледава 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту: 

кнез Лазар, 

Вук 

Бранковић, 

Милош 

Обилић,  

Стефан 

Лазаревић, 

Ђурађ 

Бранковић 

- на 

понуђеним 

примерима 

разликује 

легенде и 

митове од 

историјских 



 

 

чињеница 

(кнез Лазар, 

Вук 

Бранковић, 

Милош 

Обилић, Југ 

Богдан, Девет 

Југовића)  

- образлаже 

узроке и 

последице  

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима 

(Српска 

деспотовина 

између 

Угарске и 

Османлија) 

- приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена: 

ширење 

Турака на 

Балкану, 

Српска 

деспотовина 



 

 

- на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском 

(долазак 

Турака на 

Балкан, српска 

средњовековн

а култура) 

-издваја 

најистакнутије 

владарске 

породице: 

Лазаревићи, 

Бранковићи, 

Балшићи, 

Црнојевићи 

- образлаже 

узроке и 

последице  

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима 

(освајања 

Османлија на 

Балкану) 

- сагледава 



 

 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту 

(Мехмед II 

Освајач)  

 Светског 

- именује 

историјске 

периоде и 

наводи 

граничне 

догађаје 

-именује 

историјске 

периоде и 

наводи 

граничне 

догађаје 

- образложи 

узроке и 

последице 

научно-

техничких 

открића у 

раном новом 

веку; Великих 

географских 

открића; 

настанка 

мануфактуре; 



 

 

настанка и 

развоја 

хуманизма и 

ренесансе;  

настанка и 

развоја 

реформације и 

противреформа

ције; настанка и 

развоја 

апсолутистички

х монархија 

- сагледава 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

Великим 

географским 

открићима: 

Кристифор 

Колумбо, 

Изабела 

Кастиљска, 

Магелан, де 

Гама; Леонардо 

да Винчи, 

Микеланђело, 

Николо 

Макијавели, 

Никола 

Коперник, Исак 

Њутн; Мартин 

Лутер; Карло V, 



 

 

Елизабета I, 

Изабела 

Кастиљска, 

Филип II 

Хабзбуршки, 

Луј XIV 

 4. ЕВРОПА,СВЕ

Т И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ 

НОВОМ 

ВЕКУ  

(Прединдустри

јско доба) 

-именује 

историјске 

периоде и 

наводи 

граничне 

догађаје 

- образложи 

узроке и 

последице 

научно-

техничких 

открића у 

раном новом 

веку; Великих 

географских 

открића; 

настанка 

мануфактуре; 

настанка и 

развоја 

хуманизма и 

ренесансе;  

настанка и 

развоја 

реформације и 

противреформа

ције; настанка и 

-

прединдустр

иј 

ско 

доба(хроно 

лошки 

оквири, 

научна и 

техничка 

открића,шта

мпа 

промене у 

начину 

производње, 

банкарство, 

успон 

градова- 

примери 

Фиренце, 

Венеције, 

Антверпена.

.) 

-велика 

географска 

открића и 

колонизациј

а(ис 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Монолошко-

дијалошка 

Демонстрат

ивна 

Илустративн

а 

Текст 

метода. 

Историјска 

карта. 

Географија. 

Српски 

језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информатик

а 

 

Учење, 

комуникациј

а, сарадња, 

одговоран 

однос према 

околини, рад 

са подацима 

и 

информација

ма, 

дигитална, 

естетичка 

предузимљи

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву, 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба) 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотографиј

е из 

уџбеника и 

енциклопе

дије 

доивољни 

за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

развоја 

апсолутистички

х монархија 

- сагледава 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

Великим 

географским 

открићима: 

Кристифор 

Колумбо, 

Изабела 

Кастиљска, 

Магелан, де 

Гама; Леонардо 

да Винчи, 

Микеланђело, 

Николо 

Макијавели, 

Никола 

Коперник, Исак 

Њутн; Мартин 

Лутер; Карло V, 

Елизабета I, 

Изабела 

Кастиљска, 

Филип II 

Хабзбуршки, 

Луј XIV 

-илуструје 

примерима 

значај 

акнути 

морепловци 

и њихова 

путовања, 

сусрет са 

ваневропски

м 

цивилизациј

ама 

-Северна и 

Јужна 

Америка, 

Индија,Афр

ика, 

Кина,Јапан, 

Аустралија, 

последице). 

-опште 

одлике  

културе 

раног новог 

века(основн

а обележја 

хуманизма и 

ренесансе, 

књижевност, 

политичка 

мисао,проме

не у 

свакодневно

м 

животу,обич

аји  

одговоран 

однос према 

околини. 

 



 

 

прожимања 

различитих 

цивилизација: 

колонизација, 

христијанизаци

ја, ропство, 

култура 

исхране;  

важност 

утицаја 

културних 

(верских)  

тековина раног 

новог века у 

савременом 

друштву;  

важност 

утицаја 

културних 

тековина раног 

новог века у 

савременом 

друштву 

- приказује на 

историјској 

карти динамику 

Великих 

географских 

открића; 

настанка и 

ширења 

мануфактуре;  

ширења 

и веровања-

прогон 

вештица..) 

-

реформација 

и  

противрефо

рм 

ација(узроци

, 

протестанти

зам, 

католичка 

рекција-

улога  

језуита,верс

ки сукоби и 

ратови) 

-појава 

апсолутисти

чки 

х 

монархија(п

ро 

мене у 

државном 

уређењу,цен

тра 

лизација 

државе,поло

жај 

владара). 

-врхунац 



 

 

хуманизма и 

ренесансе; 

развоја 

протестантизма 

у Европи; 

апсолутистичке 

монархије 

-разликује 

основна 

обележја и 

идентификује 

најзначајније 

последице 

настанка и 

ширења 

различитих 

верских учења 

у раном новом 

веку 

- пореди 

историјске 

појаве: основна 

обележја 

сталешке и 

апсолутистичке 

монархије; 

културу 

средњег и 

новог века 

- идентификује 

разлике између 

типова 

државног 

моћи 

Османског 

царства(осва

ја 

ња,држава и 

друштво). 

-живот Срба 

под 

османском, 

Хабзбуршко

м и 

млетачком 

влашћу(обн

ова 

Пећке 

патријаршиј

е ,мењање 

верског и 

културног 

идентитета-

исламизациј

а, 

покатоличав

ање 

унијаћење, 

учешће у 

ратовима, 

отпори и 

сеобе, 

положај и 

привилегије, 

Војна 

Крајина) 



 

 

уређења у 

периоду 

средњег века и 

раног новог 

века 

- сагледава 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту 

Сулејман 

Величанствени, 

Мехмед-паша 

Соколовић,  

Макарије 

Соколовић, 

Арсеније 

IIIЧарнојевић, 

Арсеније 

IVЈовановић 

- користећи 

дату 

информацију 

препознаје 

историјску 

личност и 

смешта је на 

ленту времена 

- презентује 

резултате 

елементарног 

-истакнуте 

личности: 

Јохан 

Гутенберг, 

Изабела 

Кастиљска, 

Кристифор 

Колумбо, 

Фернандо 

Магелан, 

Леонардо да 

Винчи, 

Микеланђел

о 

Буонароти, 

Николо 

Макијавели, 

Никола 

Коперник, 

Исак Њутн, 

Мартин 

Лутер, 

Карло V и 

Филип II 

Хабзбуршки

, 

Елизабета I, 

Вилијам 

Шекспир, 

Луј XIV, 

Сулејман 

Величанстве

ни, 



 

 

истраживања 

заснованог на 

коришћењу 

одабраних 

извора и 

литературе 

- образложи 

узроке и 

последице 

настанка и 

ширења 

Османског 

царства; 

слабљења 

Османског 

царства; 

обнављања и 

укидања Пећке 

патријаршије и 

исламизације;  

учешћа Срба у 

ратовима 

хришћанских 

сила против 

Османлија, 

сеоба Срба, 

настанка Војне 

крајине 

- приказује на 

историјској 

карти динамику 

развоја 

Османског 

Мехмед –

паша 

Соколовић, 

Арсеније III 

Црнојевић, 

Арсеније IV 

Јовановић. 

 



 

 

царства у 

Европи; 

простор који је 

обухватала 

Пећка 

патријаршија 

-на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности  

националне 

историје са 

европском и 

светском 

- пореди 

историјске 

појаве: Западну 

и Југо-Источну 

Европу у XVI 

веку; хајдуке и 

ускоке;  

положај Срба 

под различитим 

државама 

- пореди 

положај  

припадника 

постојећих 

друштвених 

слојева у раном 

новом веку  

- илуструје 



 

 

примерима 

значај 

прожимања 

различитих 

цивилизација 

(исламизација, 

унијаћење, 

покатоличавањ

е и др.) 

- на историјској 

карти лоцира  

правце 

миграција и 

простор 

насељен 

Србима и 

њиховим 

суседима у 

раном новом 

веку 

- повезује 

визуелне и 

текстуалне 

информације са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом 

- на основу 

датих примера 

изводи 

закључак о 

повезаности  

националне 



 

 

историје са 

европском и 

светском(ратов

и хришћанских 

сила против 

Османлија) 

образложи 

узроке и 

последице 

настанка Војне 

крајине 

- на историјској 

карти лоцира 

простор 

насељен 

Србима у 

Хабзбуршкој 

монархији, 

Млетачкој 

републици и 

Дубровнику 
-Приказује на 

историјској 

карти динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена 

-На историјској 

карти лоцира 

правце 

миграција Срба, 

простор 

насељен 

Србима и 



 

 

њиховим 

суседима у 

средњем и 

раном новом 

веку 

-Сагледава улогу 

историјских 

личности у 

датом 

историјском 

контексту 

- Користи 

основне 

историјске 

појмове 

- Ученик реално 

процењује своје 

знање, своје 

могућности и 

разуме на чему 

још треба да 

ради да би 

унапредио своја 

знања и умења 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 



 

 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

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. ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Вештина комуникације 

 Дигитална компетенција 

 Рад с подацима и информацијама 

ИС.1.1.1.    ИС.1.1.4. 

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. 

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. ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Вештина комуникације 

 Дигитална компетенција 

 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.  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. ЕВРОПА,СВЕТ И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У РАНОМ НОВОМ 

ВЕКУ  

(Прединдустријско доба) 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Вештине за живот у демократском друштву 

 Вештина комуникације 

 Дигитална компетенција 

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. 



 

 

 Рад с подацима и информацијама ИС.2.1.3.   ИС.2.1.4. 

ИС.3.1.1.   ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5.   ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.6.   ИС.3.2.7. 

 

Образовни стандарди за наставни предмет ИСТОРИЈА 

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 

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,пропага 

нда,стереотип...) 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИСТОРИЈА 

 

 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 



 

 

Општи 

циљеви 

и задаци 

 

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 

ПРОШЛОСТИ 

1 

- лоцира одређену временску 

јединицу на временској ленти 

- именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наводи 

граничне догађаје  

- разврстава историјске изворе 

према њиховој основној подели 

- повезује историјске изворе са 

установама у којима се чувају  

- наводи главне проналаске 

праисторије и Старог века  

- користи основне историјске 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода 

Усмено 

Тест 



 

 

појмове 

- именује средњи век и нови век   

и наводи граничне догађаје  

- разврстава историјске изворе 

за средњи век  према њиховој 

основној подели 

- повезује историјске изворе са 

установама у којима се чувају  

- користи основне историјске 

појмове (стари век, средњи век, 

повеља, житије) 

- пореди историјске периоде 

стари и средњи век 

- разликује основне одлике 

средњег и новог века 

- разврстава историјске изворе 

према њиховој основној 

подели и према историјском 

периоду 

2. 

ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

3 

- образлаже узроке и последице 

Велике сеобе народа; настанка, 

ширења и распадања Франачке 

државе; настанка и развоја 

Византије 

-приказује на историјској карти 

динамику Велике сеобе народа 

и до којих појава и промена је 

довела; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе;  

Константинопољ и динамику 

настанка, развоја и опадања 

Византије 

- повезује визуелне и 

текстуалне информације са 

Великом сеобом народа;  

Франачком државом;  са 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода 

Усмено 

Тест 



 

 

Византијом и њеним владарима 

- користи основне историјске 

појмове 

- илуструје примерима важност 

утицаја тековина Велике сеобе 

народа у савременом друштву 

- сагледава значај и улогу Карла 

Великог, Јустинијана и 

Василија у датом историјском 

контексту 

- илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

Византије у савременом друштву 

- образлаже узроке и последице 

Велике сеобе народа; настанка, 

ширења и распадања Франачке 

државе; настанка и развоја 

Византије 

-приказује на историјској карти 

динамику Велике сеобе народа 

и до којих појава и промена је 

довела; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе;  

Константинопољ и динамику 

настанка, развоја и опадања 

Византије 

- повезује визуелне и 

текстуалне информације са 

Великом сеобом народа;  

Франачком државом;  са 

Византијом и њеним владарима 

- користи основне историјске 

појмове 

- илуструје примерима важност 

утицаја тековина Велике сеобе 

народа у савременом друштву 



 

 

- сагледава значај и улогу Карла 

Великог, Јустинијана и 

Василија у датом историјском 

контексту 

- илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

Византије у савременом друштву 

- приказује на историјској карти 

Константинопољ и динамику 

настанка, развоја и опадања 

Византије, Велику сеобу народа, 

Франачку; динамику настанка, 

развоја и раскола хришћанске 

цркве; динамику настанка и 

развоја ислама 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са Византијом и 

њеним владарима; са 

хришћанском црквом;  са 

исламом; са феудализмом 

- сагледава значај и улогу 

Јустинијана и Василија II у датом 

историјском контексту 

- користи основне историјске 

појмовевезане за Византију; 

хришћанску цркву; ислам; 

феудализам; Старе Словене 

- образлаже узроке и последице 

настанка и развоја хришћанске 

цркве; настанка и развоја ислама;  

настанка и развоја феудализма;  

сеобе Словена у раном средњем 

веку 

- илуструје примерима важност 

утицаја хришћанске цркве и 

ислама у савременом друштву 



 

 

- пореди јудаизам, хришћанство и 

ислам 

- пореди положај и начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у феудалном 

друштву  

- на историјској карти лоцира 

правце миграција Словена и 

простор насељен Србима и 

њиховим суседима у раном 

средњем веку 

- на понуђеним примерима 

разликује митове и легенде од 

историјских чињеница 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

- пореди историјске појаве 

- повезује текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом: 

обичајима Словена, мисија 

Ћирила и Методија, легенда о 

Владимиру и Косари 

-прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему (извори за историју 

Словена у раном средњем веку)  

- на историјској карти лоцира 

простор насељен Словенима, 

Србима и њиховим суседима у 

раном средњем веку; простор 

мисионарења, ширења 

хришћанства међу Јужним 



 

 

Словенима 

- користи основне историјске 

појмовевезане за Словене и прве 

српске династије; мисију 

Ћирила и Методија и њихових 

ученика;  Србе и њихове суседе 

у раном средњем веку; за прве 

српске династије 

- на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском (сеобе 

Словена, мисија Ћирила и 

Методија, прожимање 

цивилизација- хришћанство)  

- сагледава значај и улогу кнеза 

Властимира;  кнеза Јована 

Владимира и краља Михаила; 

Ћирила и Методија и њихових 

ученика у датом историјском 

контексту 

- образлаже узроке и последице 

мисије Ћирила и Методија  

- на историјској карти лоцира 

највеће и најзначајније државе 

средњег века; крсташке државе и 

најзначајније правце крсташких 

ратова, Србију доба Стефана 

Немање и Стефана Немањића  

- користи основне историјске 

појмовевезане за: државно 

уређење феудалних држава; 

крсташке ратове; Стефан 

Немања, Србија, Византија, 

Студеница, Хиландар; 

задужбина, Жича, Свети Сава, 



 

 

Стефан Немањић, 

архиепископија 

 

 

 

3. 

ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

3 

- сагледава значај и улогу владара 

и сталешких скупштина у 

појединим државама;  Фридриха 

Барбаросе, Саладина и Ричарда 

Лавље Срце у Крсташким 

ратовима;Стефана Немање  

Стефана Немањића и Светог Саве 

у развоју српске државе 

- прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему 

- пореди положај и начин живота 

жена и мушкараца, различитих 

животних доба, припадника 

постојећих друштвених слојева у 

средњем веку; романику и 

готику, културне области, 

школство, књижевност.. 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом (живот 

становника села и града; болести, 

проблеми, жене и мушкарци); 

(фреске, иконе, арабеске, витраже 

и др.) 

- илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација (готика, Шпанска 

уметност и др. ) 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода         

Усмено 

Тест 



 

 

- илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних тековина средњег века  

у савременом друштву (писмо, 

грађевине, бројеви, сликарство, 

наука и др.) 

- изложи у усменом облику 

историјске догађаје  исправним 

хронолошким редоследом 

- користећи дату информацију 

смести историјску појаву, 

догађај, личност у одговарајући  

век 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском (Трећи 

крсташки поход, вазални односи 

са Византијом, ктиторска 

делатност) 

-издваја најистакнутије српске 

владарске породице: Вукановићи,  

Немањићи 

-приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена 

(утицај IV крсташког похода) 

-илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

средњег века у савременом 

друштву (Савиндан, Хиландар, 

Студеница, Жича, СПЦ) 

- користи основне историјске 

појмове: краљ, велики жупан, 

Жича, Хиланадар, Студеница, 

архиепископ;  владарске титуле, 



 

 

задужбинарску делатност, 

основна обележја владавине 

Немањића; Душанов законик, 

цар Душан, Дечани, Призрен 

-сагледа значај и улогу 

истакнутих личности: Стефана 

Немање, Стефана Немањића и 

Светог Саве, Стефан Душан, 

Мрњавчевићи у датом 

историјском контексту 

-повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

-илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

средњег века у савременом 

друштву (Савиндан, СПЦ, 

задужбине, фреске, иконе, 

житија; Законик) 

 -образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима 

(уздизање Душана за цара, 

распадање Србије у време цара 

Уроша) 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена: 

границе Србије током владавине 

династије Немањића 

- на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

(долазак Турака на Балкан) 

- текстуалне информације у 



 

 

народним песмама повезује са 

одговарајућим историјским 

периодом 

- на понуђеним примерима 

разликује легенде и митове од 

историјских чињеница, као и 

историјске од легендарних 

личности 

- користи основне историјске 

појмове: република, монархија, 

Твртко I Котроманић; Моравска 

Србија, кнез Лазар, кнегиња 

Милица, Косовски бој 

- образлаже узроке и последице 

историјских догађаја на 

конкретним примерима: 

крсташке ратове Угарске на 

Босну, уздизање Босне и 

Дубровника 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту: Твртко I 

Котроманић, кнез Лазар, 

кнегиња Милица, Вук 

Бранковић, султан Мурат, 

Милош Обилић 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена: 

ширење граница Босне у 

средњем веку;  ширење Турака 

на Балкану 

- на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном (везе Србије са 



 

 

Босном и Дубровником) 

- пореди историјске појаве: 

положај властеле и себара у срв. 

Србији 

- пореди положај и начин 

живота припадника постојећих 

друштвених слојева у срв. 

Србији  

- повезује текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(политички, друштвени) 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима 

(Моравска Србија, Косовски бој) 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

(долазак Турака на Балкан) 

- користи основне историјске 

појмове: Косовски бој, кнез 

Лазар, 1389, Крушевац, Милош 

Обилић, Вук Бранковић, Српска 

деспотовина, деспот Стефан 

Лазаревић, Београд, Лазаревићи, 

Бранковићи, Ђурађ Бранковић, 

Смедерево, Османско царство, 

пад Византије, Србије, Босне, 

Зете под османску власт 

- пореди историјске појаве: 

народне песме и изворе  о 

Косовском боју 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 



 

 

конкретним примерима 

(Косовски бој) 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту: кнез 

Лазар, Вук Бранковић, Милош 

Обилић,  Стефан Лазаревић, 

Ђурађ Бранковић 

- на понуђеним примерима 

разликује легенде и митове од 

историјских чињеница (кнез 

Лазар, Вук Бранковић, Милош 

Обилић, Југ Богдан, Девет 

Југовића)  

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима (Српска 

деспотовина између Угарске и 

Османлија) 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена: 

ширење Турака на Балкану, 

Српска деспотовина 

- на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

(долазак Турака на Балкан, 

српска средњовековна култура) 

-издваја најистакнутије 

владарске породице: 

Лазаревићи, Бранковићи, 

Балшићи, Црнојевићи 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 



 

 

конкретним примерима 

(освајања Османлија на Балкану) 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту (Мехмед 

II Освајач)  

 Светског 

- именује историјске периоде и 

наводи граничне догађаје 

-именује историјске периоде и 

наводи граничне догађаје 

- образложи узроке и последице 

научно-техничких открића у 

раном новом веку; Великих 

географских открића; настанка 

мануфактуре; настанка и развоја 

хуманизма и ренесансе;  настанка 

и развоја реформације и 

противреформације; настанка и 

развоја апсолутистичких 

монархија 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у 

Великим географским 

открићима: Кристифор 

Колумбо, Изабела Кастиљска, 

Магелан, де Гама; Леонардо да 

Винчи, Микеланђело, Николо 

Макијавели, Никола Коперник, 

Исак Њутн; Мартин Лутер; 

Карло V, Елизабета I, Изабела 

Кастиљска, Филип II 

Хабзбурш 

4. ЕВРОПА,СВЕТ И СРПСКЕ 3 -именује историјске периоде и 

наводи граничне догађаје 
Фронтални Усмено 



 

 

ЗЕМЉЕ У РАНОМ 

НОВОМ ВЕКУ  

  (Прединдустријско 

доба) 

- образложи узроке и последице 

научно-техничких открића у 

раном новом веку; Великих 

географских открића; настанка 

мануфактуре; настанка и развоја 

хуманизма и ренесансе;  настанка 

и развоја реформације и 

противреформације; настанка и 

развоја апсолутистичких 

монархија 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у Великим 

географским открићима: 

Кристифор Колумбо, Изабела 

Кастиљска, Магелан, де Гама; 

Леонардо да Винчи, 

Микеланђело, Николо 

Макијавели, Никола Коперник, 

Исак Њутн; Мартин Лутер; Карло 

V, Елизабета I, Изабела 

Кастиљска, Филип II 

Хабзбуршки, Луј XIV 

-илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација: колонизација, 

христијанизација, ропство, 

култура исхране;  важност 

утицаја културних (верских)  

тековина раног новог века у 

савременом друштву;  важност 

утицаја културних тековина раног 

новог века у савременом друштву 

- приказује на историјској карти 

динамику Великих географских 

открића; настанка и ширења 

мануфактуре;  ширења хуманизма 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода                 

Тест 



 

 

и ренесансе; развоја 

протестантизма у Европи; 

апсолутистичке монархије 

-разликује основна обележја и 

идентификује најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења у 

раном новом веку 

- пореди историјске појаве: 

основна обележја сталешке и 

апсолутистичке монархије; 

културу средњег и новог века 

- идентификује разлике између 

типова државног уређења у 

периоду средњег века и раног 

новог века 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту Сулејман 

Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић,  Макарије Соколовић, 

Арсеније IIIЧарнојевић, Арсеније 

IVЈовановић 

- користећи дату информацију 

препознаје историјску личност и 

смешта је на ленту времена 

- презентује резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних извора и литературе 

- образложи узроке и последице 

настанка и ширења Османског 

царства; слабљења Османског 

царства; обнављања и укидања 

Пећке патријаршије и 

исламизације;  учешћа Срба у 



 

 

ратовима хришћанских сила 

против Османлија, сеоба Срба, 

настанка Војне крајине 

- приказује на историјској карти 

динамику развоја Османског 

царства у Европи; простор који је 

обухватала Пећка патријаршија 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности  

националне историје са 

европском и светском 

- пореди историјске појаве: 

Западну и Југо-Источну Европу у 

XVI веку; хајдуке и ускоке;  

положај Срба под различитим 

државама 

- пореди положај  припадника 

постојећих друштвених слојева у 

раном новом веку  

- илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација (исламизација, 

унијаћење, покатоличавање и др.) 

- на историјској карти лоцира  

правце миграција и простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима у раном новом веку 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности  

националне историје са 

европском и светском(ратови 

хришћанских сила против 

Османлија) 



 

 

образложи узроке и последице 

настанка Војне крајине 

- на историјској карти лоцира 

простор насељен Србима у 

Хабзбуршкој монархији, 

Млетачкој републици и 

Дубровнику 

-Приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена 

-На историјској карти лоцира 

правце миграција Срба, простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима у средњем и раном 

новом веку 

-Сагледава улогу историјских 

личности у датом историјском 

контексту 

- Користи основне историјске 

појмове 

- Ученик реално процењује своје 

знање, своје могућности и разуме 

на чему још треба да ради да би 

унапредио своја знања и умења 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОДАТНАНАСТАВАИСТОРИЈА 

 

 

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 

3 

- лоцира одређену временску 

јединицу на временској ленти 

- именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наводи 

граничне догађаје  

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

Усмено 

Тест 



 

 

ПРОШЛОСТИ - разврстава историјске изворе 

према њиховој основној подели 

- повезује историјске изворе са 

установама у којима се чувају  

- наводи главне проналаске 

праисторије и Старог века  

- користи основне историјске 

појмове 

- именује средњи век и нови век   

и наводи граничне догађаје  

- разврстава историјске изворе 

за средњи век  према њиховој 

основној подели 

- повезује историјске изворе са 

установама у којима се чувају  

- користи основне историјске 

појмове (стари век, средњи век, 

повеља, житије) 

- пореди историјске периоде 

стари и средњи век 

- разликује основне одлике 

средњег и новог века 

- разврстава историјске изворе 

према њиховој основној 

подели и према историјском 

периоду 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода 

2. 

ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

11 

- образлаже узроке и последице 

Велике сеобе народа; настанка, 

ширења и распадања Франачке 

државе; настанка и развоја 

Византије 

-приказује на историјској карти 

динамику Велике сеобе народа 

и до којих појава и промена је 

довела; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе;  

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода                 

Усмено 

Тест 



 

 

Константинопољ и динамику 

настанка, развоја и опадања 

Византије 

- повезује визуелне и 

текстуалне информације са 

Великом сеобом народа;  

Франачком државом;  са 

Византијом и њеним владарима 

- користи основне историјске 

појмове 

- илуструје примерима важност 

утицаја тековина Велике сеобе 

народа у савременом друштву 

- сагледава значај и улогу Карла 

Великог, Јустинијана и 

Василија у датом историјском 

контексту 

- илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

Византије у савременом друштву 

- образлаже узроке и последице 

Велике сеобе народа; настанка, 

ширења и распадања Франачке 

државе; настанка и развоја 

Византије 

-приказује на историјској карти 

динамику Велике сеобе народа 

и до којих појава и промена је 

довела; настанка, ширења и 

распадања Франачке државе;  

Константинопољ и динамику 

настанка, развоја и опадања 

Византије 

- повезује визуелне и 

текстуалне информације са 

Великом сеобом народа;  



 

 

Франачком државом;  са 

Византијом и њеним владарима 

- користи основне историјске 

појмове 

- илуструје примерима важност 

утицаја тековина Велике сеобе 

народа у савременом друштву 

- сагледава значај и улогу Карла 

Великог, Јустинијана и 

Василија у датом историјском 

контексту 

- илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

Византије у савременом друштву 

- приказује на историјској карти 

Константинопољ и динамику 

настанка, развоја и опадања 

Византије, Велику сеобу народа, 

Франачку; динамику настанка, 

развоја и раскола хришћанске 

цркве; динамику настанка и 

развоја ислама 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са Византијом и 

њеним владарима; са 

хришћанском црквом;  са 

исламом; са феудализмом 

- сагледава значај и улогу 

Јустинијана и Василија II у датом 

историјском контексту 

- користи основне историјске 

појмовевезане за Византију; 

хришћанску цркву; ислам; 

феудализам; Старе Словене 

- образлаже узроке и последице 

настанка и развоја хришћанске 



 

 

цркве; настанка и развоја ислама;  

настанка и развоја феудализма;  

сеобе Словена у раном средњем 

веку 

- илуструје примерима важност 

утицаја хришћанске цркве и 

ислама у савременом друштву 

- пореди јудаизам, хришћанство и 

ислам 

- пореди положај и начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у феудалном 

друштву  

- на историјској карти лоцира 

правце миграција Словена и 

простор насељен Србима и 

њиховим суседима у раном 

средњем веку 

- на понуђеним примерима 

разликује митове и легенде од 

историјских чињеница 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

- пореди историјске појаве 

- повезује текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом: 

обичајима Словена, мисија 

Ћирила и Методија, легенда о 

Владимиру и Косари 

-прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему (извори за историју 



 

 

Словена у раном средњем веку)  

- на историјској карти лоцира 

простор насељен Словенима, 

Србима и њиховим суседима у 

раном средњем веку; простор 

мисионарења, ширења 

хришћанства међу Јужним 

Словенима 

- користи основне историјске 

појмовевезане за Словене и прве 

српске династије; мисију 

Ћирила и Методија и њихових 

ученика;  Србе и њихове суседе 

у раном средњем веку; за прве 

српске династије 

- на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском (сеобе 

Словена, мисија Ћирила и 

Методија, прожимање 

цивилизација- хришћанство)  

- сагледава значај и улогу кнеза 

Властимира;  кнеза Јована 

Владимира и краља Михаила; 

Ћирила и Методија и њихових 

ученика у датом историјском 

контексту 

- образлаже узроке и последице 

мисије Ћирила и Методија  

- на историјској карти лоцира 

највеће и најзначајније државе 

средњег века; крсташке државе и 

најзначајније правце крсташких 

ратова, Србију доба Стефана 

Немање и Стефана Немањића  



 

 

- користи основне историјске 

појмовевезане за: државно 

уређење феудалних држава; 

крсташке ратове; Стефан 

Немања, Србија, Византија, 

Студеница, Хиландар; 

задужбина, Жича, Свети Сава, 

Стефан Немањић, 

архиепископија 

 

3. 

ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 
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- сагледава значај и улогу владара 

и сталешких скупштина у 

појединим државама;  Фридриха 

Барбаросе, Саладина и Ричарда 

Лавље Срце у Крсташким 

ратовима;Стефана Немање  

Стефана Немањића и Светог Саве 

у развоју српске државе 

- прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему 

- пореди положај и начин живота 

жена и мушкараца, различитих 

животних доба, припадника 

постојећих друштвених слојева у 

средњем веку; романику и 

готику, културне области, 

школство, књижевност.. 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом (живот 

становника села и града; болести, 

проблеми, жене и мушкарци); 

(фреске, иконе, арабеске, витраже 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода                 

Усмено 

Тест 



 

 

и др.) 

- илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација (готика, Шпанска 

уметност и др. ) 

- илуструје примерима важност 

утицаја привредних, научних и 

културних тековина средњег века  

у савременом друштву (писмо, 

грађевине, бројеви, сликарство, 

наука и др.) 

- изложи у усменом облику 

историјске догађаје  исправним 

хронолошким редоследом 

- користећи дату информацију 

смести историјску појаву, 

догађај, личност у одговарајући  

век 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском (Трећи 

крсташки поход, вазални односи 

са Византијом, ктиторска 

делатност) 

-издваја најистакнутије српске 

владарске породице: Вукановићи,  

Немањићи 

-приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена 

(утицај IV крсташког похода) 

-илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

средњег века у савременом 

друштву (Савиндан, Хиландар, 



 

 

Студеница, Жича, СПЦ) 

- користи основне историјске 

појмове: краљ, велики жупан, 

Жича, Хиланадар, Студеница, 

архиепископ;  владарске титуле, 

задужбинарску делатност, 

основна обележја владавине 

Немањића; Душанов законик, 

цар Душан, Дечани, Призрен 

-сагледа значај и улогу 

истакнутих личности: Стефана 

Немање, Стефана Немањића и 

Светог Саве, Стефан Душан, 

Мрњавчевићи у датом 

историјском контексту 

-повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

-илуструје примерима важност 

утицаја културних тековина 

средњег века у савременом 

друштву (Савиндан, СПЦ, 

задужбине, фреске, иконе, 

житија; Законик) 

 -образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима 

(уздизање Душана за цара, 

распадање Србије у време цара 

Уроша) 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена: 

границе Србије током владавине 

династије Немањића 

- на основу датих примера 



 

 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

(долазак Турака на Балкан) 

- текстуалне информације у 

народним песмама повезује са 

одговарајућим историјским 

периодом 

- на понуђеним примерима 

разликује легенде и митове од 

историјских чињеница, као и 

историјске од легендарних 

личности 

- користи основне историјске 

појмове: република, монархија, 

Твртко I Котроманић; Моравска 

Србија, кнез Лазар, кнегиња 

Милица, Косовски бој 

- образлаже узроке и последице 

историјских догађаја на 

конкретним примерима: 

крсташке ратове Угарске на 

Босну, уздизање Босне и 

Дубровника 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту: Твртко I 

Котроманић, кнез Лазар, 

кнегиња Милица, Вук 

Бранковић, султан Мурат, 

Милош Обилић 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена: 

ширење граница Босне у 

средњем веку;  ширење Турака 



 

 

на Балкану 

- на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном (везе Србије са 

Босном и Дубровником) 

- пореди историјске појаве: 

положај властеле и себара у срв. 

Србији 

- пореди положај и начин 

живота припадника постојећих 

друштвених слојева у срв. 

Србији  

- повезује текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(политички, друштвени) 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима 

(Моравска Србија, Косовски бој) 

- на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

(долазак Турака на Балкан) 

- користи основне историјске 

појмове: Косовски бој, кнез 

Лазар, 1389, Крушевац, Милош 

Обилић, Вук Бранковић, Српска 

деспотовина, деспот Стефан 

Лазаревић, Београд, Лазаревићи, 

Бранковићи, Ђурађ Бранковић, 

Смедерево, Османско царство, 

пад Византије, Србије, Босне, 

Зете под османску власт 



 

 

- пореди историјске појаве: 

народне песме и изворе  о 

Косовском боју 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима 

(Косовски бој) 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту: кнез 

Лазар, Вук Бранковић, Милош 

Обилић,  Стефан Лазаревић, 

Ђурађ Бранковић 

- на понуђеним примерима 

разликује легенде и митове од 

историјских чињеница (кнез 

Лазар, Вук Бранковић, Милош 

Обилић, Југ Богдан, Девет 

Југовића)  

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима (Српска 

деспотовина између Угарске и 

Османлија) 

- приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена: 

ширење Турака на Балкану, 

Српска деспотовина 

- на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском 

(долазак Турака на Балкан, 

српска средњовековна култура) 

-издваја најистакнутије 



 

 

владарске породице: 

Лазаревићи, Бранковићи, 

Балшићи, Црнојевићи 

- образлаже узроке и последице  

историјских догађаја на 

конкретним примерима 

(освајања Османлија на Балкану) 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту (Мехмед 

II Освајач)  

 Светског 

- именује историјске периоде и 

наводи граничне догађаје 

-именује историјске периоде и 

наводи граничне догађаје 

- образложи узроке и последице 

научно-техничких открића у 

раном новом веку; Великих 

географских открића; настанка 

мануфактуре; настанка и развоја 

хуманизма и ренесансе;  настанка 

и развоја реформације и 

противреформације; настанка и 

развоја апсолутистичких 

монархија 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у 

Великим географским 

открићима: Кристифор 

Колумбо, Изабела Кастиљска, 

Магелан, де Гама; Леонардо да 

Винчи, Микеланђело, Николо 

Макијавели, Никола Коперник, 

Исак Њутн; Мартин Лутер; 



 

 

Карло V, Елизабета I, Изабела 

Кастиљска, Филип II 

Хабзбурш 

4. 

ЕВРОПА,СВЕТ И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У РАНОМ 

НОВОМ ВЕКУ  

  (Прединдустријско 

доба) 

11 

-именује историјске периоде и 

наводи граничне догађаје 

- образложи узроке и последице 

научно-техничких открића у 

раном новом веку; Великих 

географских открића; настанка 

мануфактуре; настанка и развоја 

хуманизма и ренесансе;  настанка 

и развоја реформације и 

противреформације; настанка и 

развоја апсолутистичких 

монархија 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у Великим 

географским открићима: 

Кристифор Колумбо, Изабела 

Кастиљска, Магелан, де Гама; 

Леонардо да Винчи, 

Микеланђело, Николо 

Макијавели, Никола Коперник, 

Исак Њутн; Мартин Лутер; Карло 

V, Елизабета I, Изабела 

Кастиљска, Филип II 

Хабзбуршки, Луј XIV 

-илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација: колонизација, 

христијанизација, ропство, 

култура исхране;  важност 

утицаја културних (верских)  

тековина раног новог века у 

савременом друштву;  важност 

утицаја културних тековина раног 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад  

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода                 

Усмено 

Тест 



 

 

новог века у савременом друштву 

- приказује на историјској карти 

динамику Великих географских 

открића; настанка и ширења 

мануфактуре;  ширења хуманизма 

и ренесансе; развоја 

протестантизма у Европи; 

апсолутистичке монархије 

-разликује основна обележја и 

идентификује најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења у 

раном новом веку 

- пореди историјске појаве: 

основна обележја сталешке и 

апсолутистичке монархије; 

културу средњег и новог века 

- идентификује разлике између 

типова државног уређења у 

периоду средњег века и раног 

новог века 

- сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту Сулејман 

Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић,  Макарије Соколовић, 

Арсеније IIIЧарнојевић, Арсеније 

IVЈовановић 

- користећи дату информацију 

препознаје историјску личност и 

смешта је на ленту времена 

- презентује резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних извора и литературе 

- образложи узроке и последице 



 

 

настанка и ширења Османског 

царства; слабљења Османског 

царства; обнављања и укидања 

Пећке патријаршије и 

исламизације;  учешћа Срба у 

ратовима хришћанских сила 

против Османлија, сеоба Срба, 

настанка Војне крајине 

- приказује на историјској карти 

динамику развоја Османског 

царства у Европи; простор који је 

обухватала Пећка патријаршија 

-на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности  

националне историје са 

европском и светском 

- пореди историјске појаве: 

Западну и Југо-Источну Европу у 

XVI веку; хајдуке и ускоке;  

положај Срба под различитим 

државама 

- пореди положај  припадника 

постојећих друштвених слојева у 

раном новом веку  

- илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација (исламизација, 

унијаћење, покатоличавање и др.) 

- на историјској карти лоцира  

правце миграција и простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима у раном новом веку 

- повезује визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

- на основу датих примера изводи 



 

 

закључак о повезаности  

националне историје са 

европском и светском(ратови 

хришћанских сила против 

Османлија) 

образложи узроке и последице 

настанка Војне крајине 

- на историјској карти лоцира 

простор насељен Србима у 

Хабзбуршкој монархији, 

Млетачкој републици и 

Дубровнику 

-Приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена 

-На историјској карти лоцира 

правце миграција Срба, простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима у средњем и раном 

новом веку 

-Сагледава улогу историјских 

личности у датом историјском 

контексту 

- Користи основне историјске 

појмове 

- Ученик реално процењује своје 

знање, своје могућности и разуме 

на чему још треба да ради да би 

унапредио своја знања и умења 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Географија 

 

Службени гласник бр. 15/2018 

ГЕОГРАФИЈА 

 

 

 

 

 

ЦИЉПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, 

демографским, насеобинским, пoлитичко-географским, економско-географским, 

интеграционим и глобалним појмовима и процесима у Србији исвету уз неговање 

вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

РАЗРЕД: VI 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Друштво и географија Успоствља везе између физичко-географских 

и друштвено-географских објеката, појава и 

процеса. 

1 - 1 

2. Географска карта Одређује математичко-географски положај 

на Земљи. 

Анализира, чита и тумачи општегеографске и 

тематске карте. 

Оријентише се у простору користећи компас, 

географску карту и сателитске навигационе 

системе. 

7 4 11 

3. Становништво Доводи у везу размештај светског 

становништва са природним 

карактеристикама простора. 

Анализира компоненте популационе 

динамике и њихов утицај на формирање 

укупних демографских потенцијала на 

примерима Србије, Европе и света. 

Анализира различита обележја светског 

6 3 9 



 

 

 

становништва и развија свест о солидарносри 

између припадника различитих сицијалних, 

етничких и културних група. 
4. Насеља Анализира географски положај насеља.  

Објашњава континуиране процесе у развоју 

насеља и даје примере у Србији, Европи и 

свету. 

Доводи у везу типове насеља и урбане и 

руралне процесе са структурама 

становништва, миграцијама, економским и 

глобалним појавама и процесима. 

7 4 11 

5. Привреда Уз помоћ географске карте анализира утицај 

природних и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности. 

Доводи у везу размештај привредних 

објеката и квалитет животне средине. 

Вреднује алтернативе за одрживи развој у 

својој локалној средини, Србији, Европи и 

свету. 

7 4 11 

6. Држава и интеграциони 

процеси 

Објасни политичко-географску структуру 

државе, представи процесе који су довели до 

формирања савремене политичко-географске 

карте света. 

10 7 17 

7. Географија Европе Обајсни како се издвајају георафске регије. 

Илуструје уз помоћ карте најважније 

географске објекте, појаве и процесе на 

простору Европе. 

7 5 12 

   45 27 72 

 

 

    Начин остваривања Међупредметно Начин Евалуација 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Садржаји програма повезивање 

(исход/садржаји) 

провере  

остварености 

исхода 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. Друштво и 

географија 

 

-успоставља везе између 

физичко-географских и 

друштвено-географских 

објеката, појава и процеса; 

Друштвена 

географија, 

предмет 

проучавања и 

подела 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуали-

зовани 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна 

демонстрати-

вна 

- Историја 

- Билогија 

- Веронаука 

- Информатика 

- Ликовна 

култура 

 

Формативно 

оцењивање 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме-

тну 

компетенцију

? 

 

2. Географска 

карта 

 

-одређује математичко-

географски положај на 

Земљи; 

-анализира, чита и тумачи 

опште географске и 

тематске карте; 

-оријентише се у простору 

користећи компас,  

географску карту и 

сателитске навигационе 

системе. 

-Географска/ 

картографска 

мрежа 

-Географска 

ширина и 

географска 

дужина, 

часовне зоне 

-Појам карте и 

њен развој 

кроз историју 

-Елементи 

карте 

(математички, 

географски и 

допунски) 

-Картографски 

знаци и 

методе за 

представља-

ње рељефа на 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуали-

зовани, рад у 

пару, рад у 

групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна 

демонстрати-

вна 

- Историја 

- Билогија 

- Веронаука 

- Информатика 

- Ликовна 

култура 

- Математика  

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање). 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме-

тну 

компетенцију

? 

 



 

 

 

карти 

-Подела карата 

према 

садржају и 

величини 

размера 

-Оријентација 

у простору и 

оријентација 

карте, мерење 

на карти, 

сателитски 

навигациони 

системи 

3. Становништво -доводи у везу размештај 

светског стновништва са 

природнимкарактеристикам

а простора; 

-аналзира комоненте 

популационе динамике и 

њихов утицај на 

формирање укупних 

демографскихпотенцијала 

на примерима 

Србије,Европе и света; 

-анализира различита 

обележја светског 

становништва и развија 

свест о ослидарности 

између припадника 

различитих социјалних, 

етничких и културних 

група; 

-Основни 

појмови о 

становништву

: демографски 

развитак и 

извори 

података о 

становништву 

-Број и 

распоред 

становништва 

на Земљи 

-Природно 

кретање 

становништва 

-Миграције 

становништва 

-Структуре 

становништва: 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуали-

зовани, рад у 

пару, рад у 

групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна 

демонстрати-

вна 

- Историја 

- Билогија 

- Веронаука 

- Информатика 

- Ликовна 

култура 

- Математика 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање). 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме-

тну 

компетенцију

? 

 



 

 

 

биолошке и 

друштвено-

економске 

-Савремени 

демографски 

процеси у 

Србији, 

Европи и 

свету 

4. Насеља -анализира географски 

положај насеља; 

-објашњава конитнуиране 

процесе у развоју насеља и 

даје примере у Србији, 

Европи и свету; 

-доводи у везу типове 

насеља и урбане и руралне 

процесе са структурама 

становништва, 

миграцијама, економским и 

глобалним појавама и 

процесима; 

-Појам и 

настанак 

првих насеља 

-Положај и 

географски 

размештај 

насеља 

-Величина и 

функције 

насеља 

-Типови 

насеља 

-Урбанизација 

-Град – 

унутрашња 

структура и 

односи са 

околним 

простором 

-Село и 

рурални 

процеси 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуали-

зовани, рад у 

пару, рад у 

групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна 

демонстрати-

вна 

- Историја 

- Билогија 

- Веронаука 

- Информатика 

- Ликовна 

култура 

- Математика 

 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање). 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме-

тну 

компетенцију

? 

 

5. Привреда -уз помоћ географске карте 

анализира утицај 

-Привреда, 

привредне 

Фронтални, 

индивидуални, 

Монолошка, 

дијалошка, 

- Историја 

- Билогија 

Формативно 

оцењивање 

- Да ли је за 

тему 



 

 

 

природних и друштвених 

фактора на развој и 

размештај привредних 

делатности; 

-доводиу у везу размештај 

привредних објеката и 

квалитета животне средине; 

-вреднује алтернативе за 

одрживи развој у својој 

локалној средини, Србији, 

Европи и свету. 

делатности и 

сектори 

привреде 

-Пољопри-

вреда и 

географски 

простор 

-Индустрија и 

географски 

простор 

-Саобраћај, 

туризам и 

географски 

простор 

-Ванпривре-

дне 

делатности 

-Развијени и 

неразвијени 

региони и 

државе и 

савремени 

геоекономски 

односи у свету 

-Концепт 

одрживог 

развоја 

индивидуали-

зовани, рад у 

пару, рад у 

групи 

илистративна 

демонстрати-

вна 

- Веронаука 

- Информатика 

- Ликовна 

култура 

- Математика 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање). 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме-

тну 

компетенцију

? 

 

6. Државе и 

интеграциони 

процеси 

-објасни политичко-

географску структуру 

државе; 

-представи процесе који су 

довели до формирања 

савремене политичко-

-Појам и 

настанак 

првих држава 

-Географски 

положај 

државе 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуали-

зовани, рад у 

пару, рад у 

групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна 

демонстрати-

вна 

- Историја 

- Билогија 

- Веронаука 

- Информатика 

- Ликовна 

култура 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 



 

 

 

географске карте света. -Величина и 

компактност 

територије 

државе 

-Појам и 

функција 

државних 

граница 

-Главни град 

-Облик 

владавине 

-Политичко-

географска 

карта Европе 

после Другог 

светског рата 

-Политичко-

географска 

карта света 

после Другог 

светског рата 

-Територи-

јални 

интегритет и 

спорови 

-Интеграци-

они процеси 

- Математика познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање). 

обезбедила 

добру 

међупредме-

тну 

компетенцију

? 

 

7. Географија 

Европе 

-oбјасни како се издвајају 

географске регије; 

-илуструј уз помоћ карте 

најважније географске 

објекте, појаве и процесе на 

простору Европе; 

-Географске 

регије и 

регионална 

географија 

-Положај и 

границе 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуали-

зовани, рад у 

пару, рад у 

групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна 

демонстрати-

вна 

- Историја 

- Билогија 

- Веронаука 

- Информатика 

- Ликовна 

култура 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 



 

 

 

Европе 

-Природне 

карактеристик

е Европе 

-Становни-

штво Европе 

-Насеља 

Европе 

-Привреда 

Европе 

-Географске 

регије Европе 

- Математика познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање). 

обезбедила 

добру 

међупредме-

тну 

компетенцију

? 

 

 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Друштво и географија Историја, 

веронаука 

информатика. 

Учење, комуникација, сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са подацима и информацијама, 

дигитална, естетичка предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву, одговоран однос према околини. 

 

ГЕ 1.1.1. 

ГЕ 2.1.1. 

ГЕ 3.1.1 

2. Географска карта Математика  

ликовна култура 
ГЕ 1.2.1 

ГЕ 1.1.3 



 

 

 

информатика. 

Учење, комуникација, сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са подацима и информацијама, 

дигитална, естетичка предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву, одговоран однос према околини. 

 

ГЕ 2.1.1 

ГЕ 2.1.2 

ГЕ 2.1.3 

ГЕ 2.1.4 

ГЕ3.1.1 

3. Становништво Историја 

билогија 

математика 

веронаука 

информатика. 

Учење, комуникација, сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са подацима и информацијама, 

дигитална, естетичка предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву, одговоран однос према околини. 

ГЕ 1.3.1 

ГЕ 2.3.1 

ГЕ 3.3.1 

4. Насеља Историја 

информатика. 

Учење, комуникација, сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са подацима и информацијама, 

дигитална, естетичка предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву, одговоран однос према околини. 

ГЕ 1.3.1 

ГЕ 2.3.1 

ГЕ 3.3.1 

5. Привреда Историја 

билогија 

информатика. 

Учење, комуникација, сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са подацима и информацијама, 

дигитална, естетичка предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву, одговоран однос према околини. 

ГЕ 1.3.2 

ГЕ 2.3.1 

ГЕ 3.3.2 

6. Држава и интеграциони процеси Истроија 

веронаука 

информатика. 

Учење, комуникација, сарадња, одговоран однос 

ГЕ 1.3.1 

ГЕ 2.3.2 

ГЕ 3.3.2 



 

 

 

према околини, рад са подацима и информацијама, 

дигитална, естетичка предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву, одговоран однос према околини. 

7. Географија Европе Историја 

билогија 

математика 

музичка култура 

ликовнакултура 

информатика. 

Учење, комуникација, сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са подацима и информацијама, 

дигитална, естетичка предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву, одговоран однос према околини. 

ГЕ 1.4.2 

ГЕ 2.4.2 

ГЕ 3.4.2 

 

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 

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


 

 

 

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 

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 

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
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


 

 

 

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 

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=2513
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2526
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


 

 

 

ДОПУНСКАДОДАТНА НАСТАВА 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. 
Географска карта 

 
14 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање  

знања о географској карти 

 

Индивидуални 

рад, рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

2. Становништво 10 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање  

знања о становништву 

 

Индивидуални 

рад, рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

3. Насеља 10 
Накнадно савладавање 

градива и проширивање  

знања о насељима 

Индивидуални 

рад, рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

Формативно 

оцењивање 

(домаћи задаци,   

учешће у групном 



 

 

 

 презентације) раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

4. Привреда 10 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање  

знања о привреди 

 

Индивидуални 

рад, рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

5. Државе и 

интеграциони процеси 

8 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање  

знања одржави и 

интеграционим процесима 

 

Индивидуални 

рад, рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

6. Географија Европе 20 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање  

знања о природно-

географским и друштвено-

економским одликама 

Европе 

 

Индивидуални 

рад, рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЈА 

 

Службени гласник бр. 15/2018 

БИОЛОГИЈА 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

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

средином и биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разуме- 

вање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

- упореди грађу животиња, биљака и бактерија на нивоу 

ћелија и нивоу организма; 

- повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије и 

нивоу организма; 

- одреди положај органа човека и њихову улогу; 

- цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе 

ћелије једноћелијских и вишећелијских организама; 

- користи лабораторијски прибор и школски микроскоп 

за израду и посматрање препарата; 

- хумано поступа према организмима које истражује; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података иприказу резултата. 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и 

изведе одговарајуће закључке; 

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

знања може да примени 

 

15 

 

21 

 

 

36 



 

 

 

2. 

 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

- направи разлику између животне средине, станишта, 

популациије екосистема и   еколошке нише;      

- размотри односе међу члановима једне популације, као 

и односе између различитих популација на конкретним 

примерима; 

- илуструје примерима међусобни утицај живих бића и 

узајамни однос са животном средином; 

- истражи утицај средине на испољавање особина, 

поштујући принципе научног метода; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података иприказу резултата. 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и 

изведе одговарајуће закључке; 

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

знања може да примени 

 

8 

 

8 

 

16 

 

 

3. 

 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

- идентификује примере    природне и вештачке селекције 

у окружењу и у задатом тексту/илустрацији; 

- повеже еволутивне промене са наследном 

варијабилношћу и природном селекцијом; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података иприказу резултата. 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и 

изведе одговарајуће закључке; 

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

знања може да примени 

 

3 

 

3 

 

6 

 

4. 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

- групише организме према особинама које указују на 

заједничко порекло живота на Земљи; 

- одреди положај непознате врсте на „дрвету живота”, на 

 

3 

 

3 

 

6 



 

 

ЖИВОТА основу познавања општих карактеристика једноћелијских 

и вишећелијских организама; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата. 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и 

изведе одговарајуће закључке; 

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

може да примени. 

5.  

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

- прикупи податке о радовима научника који су 

допринели изучавању људског здравља и изнесе свој став 

о значају њихових истраживања; 

- одржава личну хигијену и хигијену животног простора 

у циљу спречавања инфекција; 

- доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци; 

- збрине површинске озледе коже, укаже прву помоћ у 

случају убода инсеката, сунчанице и топлотног удара и 

затражи лекарску помоћ кад процени да је потребна; 

- повеже узроке нарушавања животне средине са 

последицама по животну средину и  људско здравље и 

делује личним примером у  циљу заштите животне 

средине; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата. 

- табеларно и графички представи прикупљене податке и 

изведе одговарајуће закључке; 

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

знања може да примени 

 

4 

 

4 

 

8 



 

 

 УКУПНО   

33 

 

39 

 

72 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредм

етно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

оств.исхо

да 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланир

аног 

Облик 

рада 

Методе 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВ

О ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

На крају теме 

ученик ће 

бити у стању 

да: 

- упореди 

грађу 

животиња, 

биљака и 

бактерија на 

нивоу ћелија и 

нивоу 

организма; 

- повеже грађу 

и животне 

процесе на 

нивоу ћелије и 

нивоу 

организма; 

- одреди 

положај 

органа човека 

и њихову 

улогу; 

- цртежом или 

Грађа 

живих бића 

– спољ. и 

унутрашња 

Грађа 

људског 

тела – од 

организма 

до ћелије 

Посматрањ

е биљ. и 

живот. 

ћелије 

Грађа 

људског 

тела - 

системи 

органа: 

систем за 

варење, 

дисање, 

цирк. 

систем 

Нервни,чул

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Биологија 

за пети 

разред, 

математика

, ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствен

о 

васпитање, 

географија, 

информати

ка и 

рачунарств

о 

Иницијал

ни тест, 

учествова

ње у 

разговору

, 

прикупља

ње 

информа

ција из 

различит

их 

извора, 

свакодне

вна 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији

Анализа 

постигну

ћа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а 

на основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

моделом 

прикаже 

основне 

елементе 

грађе ћелије 

једноћелијски

х и 

вишећелијски

х организама; 

- користи 

лабораторијск

и прибор и 

школски 

микроскоп за 

израду и 

посматрање 

препарата; 

- хумано 

поступа према 

организмима 

које 

истражује; 

- користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података 

иприказу 

резултата. 

- табеларно и 

графички 

представи 

ни, 

мишићни, 

скелетни и  

кожни 

систем 

Једноћ.орга

н. – 

бактерије, 

амебе и 

ћелије 

квасаца 

Удруж. 

ћелија у 

колоније 

Посматрањ

е 

једноћ.орга

низ. под 

микроскоп 

Посматрањ

е квасаца и 

хлебне буђи 

Бесп.размн. 

једноћелијс

ких 

организама 

Вишећ. 

организми – 

грађа 

биљака, 

животиња и 

гљива 

Живот.проц

, рад у 

групи, 

рад у 

пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 



 

 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке; 

- разматра, у 

групи, шта и 

како је 

учио/учила и 

где та знања 

може да 

примени 

еси – 

исхрана, 

дисање, 

транспорт, 

излучивање 

и 

размножава

ње 

Доказивање 

дисања код 

биљака, 

животиња и 

гљива, 

излучивања 

и 

транспорта 

код биљака 

Откриће 

ћелије и 

микроскопа

, грађа 

ћелије и 

разлика 

између 

биљне, 

бактеријске 

и 

животињске 

ћелије 

Издвајање 

хлорофила 

из листа 

Вегет. 



 

 

размнож.би

љака 

Фотосинтез

а, ћел. 

дисање и 

стварање 

енергије 
 

2. 
 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕ

МУ 

-направи 

разлику 

између 

животне 

средине, 

станишта, 

популациије 

екосистема и   

еколошке 

нише;      

- размотри 

односе међу 

члановима 

једне 

популације, 

као и односе 

између 

различитих 

популација на 

конкретним 

примерима; 

- илуструје 

примерима 

међусобни 

утицај живих 

бића и 

Популација, 

станиште; 

Екосистем, 

еколошка 

ниша 

Адаптације, 

животне 

форме 

Уочавање 

разноврснос

ти 

екосистема 

у окружењу 

Трофички 

односи – 

ланци 

исхране 

Абиотички 

и биотички 

фактори и 

њихов 

значај 

Утицај 

абиотичких 

фактора на 

раст биљака 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Биологија 

за пети 

разред, 

математика

, ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствен

о 

васпитање, 

географија, 

српски 

језик и 

књижевнос

т, 

информати

ка и 

рачунарств

о, физика 

учествова

ње у 

разговору

, 

прикупља

ње 

информа

ција из 

различит

их 

извора, 

свакодне

вна 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији

, рад у 

групи, 

рад у 

пару, 

Анализа 

постигну

ћа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а 

на основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

узајамни 

однос са 

животном 

средином; 

- истражи 

утицај 

средине на 

испољавање 

особина, 

поштујући 

принципе 

научног 

метода; 

- користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података 

иприказу 

резултата. 

- табеларно и 

графички 

представи 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке; 

- разматра, у 

групи, шта и 

како је 

учио/учила и 

Антропоген

и фактор и 

облици 

загађења 

Утицај 

загађивача 

земљишта 

на раст и 

развој 

биљака 

Угрожавањ

е живих 

врста и 

њихова 

заштита 

Позитиван 

и негативан 

утицај 

човека на 

животну 

средину 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 



 

 

где та знања 

може да 

примени 

 

 

3. 

 

 

НАСЛЕЂИВ

АЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈ

А 

- 

идентификује 

примере    

прир. и 

вештачке 

селекције у 

окружењу и у 

задатом 

тексту/илустр

ацији; 

- повеже 

еволут. 

промене са 

наследном 

варијабилнош

ћу и 

природном 

селекцијом; 

- користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података 

иприказу 

резултата. 

- табеларно и 

графички 

представи 

прикупљене 

Наследни 

материјал и 

наследне 

особине 

Доказивање 

ДНК у 

биљној 

ћелији 

Индивидуал

на 

варијабилно

ст 

Природна и 

вештачка 

селекција 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Биологија 

за пети 

разред, 

математика

, ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствен

о 

васпитање, 

географија, 

информати

ка и 

рачунарств

о 

учествова

ње у 

разговору

, 

прикупља

ње 

информа

ција из 

различит

их 

извора, 

свакодне

вна 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији

, рад у 

групи, 

рад у 

пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

Анализа 

постигну

ћа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а 

на основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке; 

- разматра, у 

групи, шта и 

како је 

учио/учила и 

где та знања 

може да 

примени 

есејско 

излагање 

 

4. 
 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСН

ОСТ 

ЖИВОТА 

- групише 

организме 

према 

особинама 

које указују на 

заједничко 

порекло 

живота на 

Земљи; 

- одреди 

положај 

непознате 

врсте на 

„дрвету 

живота”, на 

основу 

познавања 

општих 

карактеристик

а 

једноћелијски

х и 

Постанак 

живота на 

Земљи 

Дрво 

живота 

Класификац

ија живих 

бића и 

њихов 

положај на 

дрвету 

живота 

 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Биологија 

за пети 

разред, 

математика

, ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствен

о 

васпитање, 

географија, 

информати

ка и 

рачунарств

о 

учествова

ње у 

разговору

, 

прикупља

ње 

информа

ција из 

различит

их 

извора, 

свакодне

вна 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији

Анализа 

постигну

ћа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а 

на основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

вишећелијски

х организама; 

- користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата. 

- табеларно и 

графички 

представи 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке; 

- разматра, у 

групи, шта и 

како је учио и 

где та знања 

може да 

примени. 

, рад у 

групи, 

рад у 

пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 

5.  

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

- прикупи 

податке о 

радовима 

научника који 

су допринели 

изучавању 

људског 

здравља и 

изнесе свој 

Патогене 

бактерије 

као 

изазивачи 

болести; 

Прва помоћ 

и заштита 

код 

повреда, 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару. 

 

метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Биологија 

за пети 

разред, 

математика

, ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствен

о 

учествова

ње у 

разговору

, 

прикупља

ње 

информа

ција из 

различит

Анализа 

постигну

ћа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а 



 

 

став о значају 

њихових 

истраживања; 

- одржава 

личну 

хигијену и 

хигијену 

животног 

простора у 

циљу 

спречавања 

инфекција; 

- доведе у везу 

измењено 

понашање 

људи са 

коришћењем 

психоактивни

х супстанци; 

- збрине 

површинске 

озледе коже, 

укаже прву 

помоћ у 

случају убода 

инсеката, 

сунчанице и 

топлотног 

удара и 

затражи 

лекарску 

помоћ кад 

процени да је 

тровања и 

излагања 

сунцу 

Утицај 

климатских 

промена на 

здравље 

људи 

Доказивање 

ефекта 

стаклене 

баште 

Последице 

болести 

зависности 

васпитање, 

географија, 

информати

ка и 

рачунарств

о 

их 

извора, 

свакодне

вна 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији

, рад у 

групи, 

рад у 

пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 

на основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

потребна; 

- повеже 

узроке 

нарушавања 

животне 

средине са 

последицама 

по животну 

средину и  

људско 

здравље и 

делује личним 

примером у  

циљу заштите 

животне 

средине; 

- користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата. 

- табеларно и 

графички 

представи 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке; 

- разматра, у 



 

 

групи, шта и 

како је 

учио/учила и 

где та знања 

може да 

примени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 



 

 

 

1. 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

 

 компетенцијаза 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; 

 

 

 

 

 

 

 

БИ.1.2.1.   БИ.1.2.2.       

БИ.1.2.3.   БИ.2.2.1.  

БИ.2.2.3.   БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2.   БИ.3.2.4. 

БИ.1.2.4.   БИ.1.2.5. 

БИ.2.2.4.   БИ.2.2.5. 

БИ.2.2.6.   БИ.3.2.4. 

БИ.3.2.5.   БИ.1.2.7. 

БИ.2.2.7.   БИ.2.2.8. 

БИ.2.2.9.   БИ.3.2.6. 

БИ.3.2.7.   БИ.3.2.8. 

БИ.1.6.1.   БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.   БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.   БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.   БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.   БИ.1.6.4. 

БИ.2.6.4.   БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5. 

 

2. 

 

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.1.4.2. 

БИ.2.4.1.  БИ.2.4.2. 

БИ.2.4.3.  БИ.3.4.1. 

БИ.1.4.3.  БИ.2.4.3. 

БИ.2.4.4.  БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3.  БИ.3.4.4 

БИ.1.4.4.  БИ.2.4.5. 

БИ.3.4.5.  БИ.1.4.5. 

БИ.1.4.6.  БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8.  БИ.2.4.8. 

БИ.2.4.9.  БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7.  БИ.3.4.8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИ.1.6.1.  БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.  БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.  БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.  БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.  БИ.1.6.4. 

БИ.2.6.4.  БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5. 

 

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.1.3.2. 

БИ.2.3.1.    БИ.2.3.2. 

БИ.3.3.1.  

БИ.1.3.3.    БИ.1.3.4. 

БИ.1.3.5.    БИ.1.3.6. 

БИ.2.3.3.    БИ.2.3.4. 

БИ.3.3.3.    БИ.3.3.4.  

БИ.1.3.8.    БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10.  БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6.    БИ.3.3.5. 

БИ.3.3.6. 

БИ.1.6.1.   БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.   БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.   БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.   БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.   БИ.1.6.4. 

БИ.2.6.4.   БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5. 

 

4. 

 

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 

 

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. 



 

 

 рад са подацима и информацијама; 

 решавање проблема, сарадња 

 естетичка компетенција. 

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.    

 

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.1.5.2. 

БИ.1.5.3.   БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.5.   БИ.2.5.1. 

БИ.3.5.1.   БИ.3.5.2. 

БИ.1.5.7.   БИ.1.5.8. 

БИ.1.5.9.   БИ.2.5.4. 

БИ.3.5.6. 

БИ.1.6.1.   БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.   БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.   БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.   БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.   БИ.1.6.4. 

БИ.2.6.4.   БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5. 

 

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

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


 

 

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.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и 

навођење наставника 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским 

организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.) 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији 

и да се то назива метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене 

(хранљиве) материје 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа 

енергија у процесу који се назива дисање 

БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују 

ову интеграцију 

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

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.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и 

извести о резултату 

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 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче 

закључак 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру 

који сам одабере 
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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 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа 

и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 

БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у 

околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога нервног система) 

БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и 

карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног 

система) 

БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам 

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.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце 

кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 

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

које их насељавају 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

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.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.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и 

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

БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова 

БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе 

исхране и најважнија својства биоценоза и популација 

БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота) 

БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи 

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.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.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и 

извести о резултату 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у 

биоценози 

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему 

(аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, 

појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете 

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 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче 

закључак 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру 

који сам одабере 
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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.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

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.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и 

навођење наставника 

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.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 

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.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и 

извести о резултату 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 

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

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
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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 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче 

закључак 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру 

који сам одабере 

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.2.6.1. 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.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.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=2716
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


 

 

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 

 

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.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и 

пандемије) 

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

коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати лекару 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) 

неповољно утичу на здравље човека 

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.1.6.1. 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.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и 

навођење наставника 

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

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

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

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=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
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=2721


 

 

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.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и 

извести о резултату 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

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 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче 

закључак 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру 

који сам одабере 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА БИОЛОГИЈА 

 

 

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; 

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=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741


 

 

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 15 

Развијање интересовања за рад 

у кабинету биологије,  

оспособљавање за самосталан 

рад са прибором и 

инструментима 

Посматрање  

Демонстративни  

Самосталан рад 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

2. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 5 

Осамостаљивање у раду, 

самостално истраживање, 

повезивање чињеница 

Самосталан рад  

Истраживачки рад  

Дијалошка метода 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

3. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

5 

Осамостаљивање у раду, 

самостално  

истраживање, правилно 

коришћење  

стручне литературе и 

рачунарске опреме 

Самосталан рад  

Истраживачки рад  

Дијалошка метода 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

4. 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
6 

Развијање љубави и 

одговорности према природи, 

практична примена знања 

Самосталан рад  

Истраживачки рад  

Дијалошка метода 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 



 

 

и кроз резултате на 

такмичењима 

5. 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

5 

Осамостаљивање у раду, 

самостално истраживање, 

повезивање чињеница 

Самосталан рад  

Истраживачки рад  

Дијалошка метода 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

 

Распоред одржавања у току годинеБиће 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. 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА БИОЛОГИЈА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Допунска наставасе 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. Ови часови се не могу користити за проверу знања ученика нити за оцењивање. 

Основна намена допунске наставе је помоћ у учењу, у савладавању оног наставног градива које није успешно усвојено. 

Редни број Назив теме 
Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева 



 

 

1. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 
15 

Савладавање предвиђеног 

градива 

Дијалошка метода 

Демонстративни 

Илустративни 

 

Кроз постигнућа 

ученика на 

редовним часовима 

2. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 
5 

Савладавање предвиђеног 

градива 

Дијалошка метода 

Демонстративни 

Илустративни 

 

Кроз постигнућа 

ученика на 

редовним часовима 

3. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 
5 

Савладавање предвиђеног 

градива 

Дијалошка метода 

Демонстративни 

Илустративни 

 

Кроз постигнућа 

ученика на 

редовним часовима 

4. 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
6 

Савладавање предвиђеног 

градива 

Дијалошка метода 

Демонстративни 

Илустративни 

 

Кроз постигнућа 

ученика на 

редовним часовима 

5. 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
5 

Савладавање предвиђеног 

градива 

Дијалошка метода 

Демонстративни 

Илустративни 

 

Кроз постигнућа 

ученика на 

редовним часовима 

Распоред одржавања у току годинеБиће 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. 



 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

 

Службени гласник бр. _________ 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

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

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

математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања 

и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира 

основ за даљи развој математичких појмова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 4 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 144 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ - прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној правој целе бројеве; 

– одреди супротан број, апсолутну вредност и 

реципрочну вредност целог броја; 

– израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну линеарну једначину и 

неједначину у скупу целих бројева; 

– реши једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 

 

10 12 22 

2. ТРОУГАО – класификује троуглове на основу њихових 

својстава; 

– уочи одговарајуће елементе подударних 

троуглова; 

– утврди да ли су два троугла подударна на 

основу ставова подударности; 

– конструише углове од 90° и 60° и користи 

14 17 31 



 

 

њихове делове за конструкције других углова; 

– конструише троугао на основу задатих 

елемената (странице и углови троуглова); 

– примени својства троуглова у 

једноставнијимпроблемским задацима; 

– одреди центар описане и уписане кружнице 

троугла; 

– примењује особине централне и осне симетрије 

и транслације уједноставнијим задацима; 

 

3. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ - прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној правој рационалне бројеве; 

– одреди супротан број, апсолутну вредност и 

реципрочну вредност рационалног броја; 

– израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну линеарну једначину и 

неједначину у скупу рационалних бројева; 

– реши једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 

– примени пропорцију и проценат у реалним 

ситуацијама; 

– прикаже податке и зависност између две 

величине у координатномсистему (стубичасти, 

тачкасти и линијски дијаграм); 

– тумачи податке приказане табелом и графички; 

 

16 29 45 

4. ЧЕТВОРОУГАО – класификује четвороуглове на основу њихових 

својстава; 

– конструише паралелограм и трапез на основу 

задатихелемената (странице и углови 

10 13 23 



 

 

четвороуглова и дијагоналачетвороугла); 

– примени својства троуглова и четвороуглова у 

једноставнијимпроблемским задацима; 

– примењује особине централне и осне симетрије 

и транслације уједноставнијим задацима; 

– сабира и одузима векторе и користи их у 

реалним ситуацијама; 

5. ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

– израчуна површину троугла и четвороугла 

користећи обрасце илиразложиву једнакост. 

 

5 10 15 

6. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 

ИСПРАВКАМА 

 4 4 8 

УКУПНО  59 85 144 

 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик 

рада 

Методе 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ - прочита, запише, упореди 

и представи на бројевној 

правој целе бројеве; 

– одреди супротан број, 

апсолутну вредност и 

реципрочну вредност целог 

броја; 

– израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну 

Скуп целих 

бројева (Z). 

Супротан број. 

Апсолутна 

вредност целог 

броја. Приказ 

целих бројева на 

бројевној правој. 

Упоређивање 

целих бројева. 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

Систематско 

праћење 

ученика кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Периодично 

праћење 

ученика кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 



 

 

линеарну једначину и 

неједначину у скупу целих 

бројева; 

– реши једноставан проблем 

из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, 

линеарну једначину или 

неједначину; 

 

Основне рачунске 

операције у скупу 

Z и њихова 

својства. Изрази са 

целим бројевима. 

Рад у пару 

Групни 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољство 

ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

задаци). 

3.Иницијално 

тестирање, 

полугодишње 

и годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуацију 

ученика. 

2. ТРОУГАО – класификује троуглове на 

основу њихових 

својстава; 

– уочи одговарајуће 

елементе подударних 

троуглова; 

– утврди да ли су два 

троугла подударна на 

основу ставова 

подударности; 

– конструише углове од 90° 

и 60° и користи њихове 

делове за конструкције 

других углова; 

– конструише троугао на 

основу задатих 

Први део Појам 

троугла. Обим 

троугла. 

Једнакокраки и 

једнакостранични 

троуглови. Висина 

троугла. Углови 

троугла. Збир 

углова троуглова. 

Врсте троуглова 

према угловима. 

Однос између 

страница и углова 

троугла. 

Неједнакост 

троугла. 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

Систематско 

праћење 

ученика кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Периодично 

праћење 

ученика кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијално 

тестирање, 

полугодишње 

и годишње 

тестирање. 



 

 

елемената (странице и 

углови троуглова); 

– примени својства 

троуглова у 

једноставнијимпроблемским 

задацима; 

– одреди центар описане и 

уписане кружнице троугла; 

– примењује особине 

централне и осне симетрије 

и транслације 

уједноставнијим задацима; 

 

Конструкције 

неких углова (60°, 

120°, 30°, 45°, 75°, 

135°) Други део 

Основне 

конструкције 

троуглова. Појам 

подударности и 

ставови 

подударности. 

Централна 

симетрија и 

подударност. Осна 

симетрија и 

подударност. 

Центар описане и 

уписане кружнице 

троугла 

Задовољство 

ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуацију 

ученика. 

3. РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

- прочита, запише, упореди 

и представи на бројевној 

правој рационалне бројеве; 

– одреди супротан број, 

апсолутну вредност и 

реципрочну вредност 

рационалног броја; 

– израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну 

линеарну једначину и 

неједначину у скупу 

рационалних бројева; 

– реши једноставан проблем 

из свакодневног живота 

Први део Скуп 

рационалних 

бројева. Супротан 

број. Апсолутна 

вредност 

рационалног броја. 

Приказ 

рационалних 

бројева на 

бројевној правој. 

Упоређивање 

рационалних 

бројева. Основне 

рачунске 

операције у скупу 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

Систематско 

праћење 

ученика кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

Периодично 

праћење 

ученика кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијално 

тестирање, 

полугодишње 

и годишње 



 

 

користећи бројевни израз, 

линеарну једначину или 

неједначину; 

– примени пропорцију и 

проценат у реалним 

ситуацијама; 

– прикаже податке и 

зависност између две 

величине у 

координатномсистему 

(стубичасти, тачкасти и 

линијски дијаграм); 

– тумачи податке приказане 

табелом и графички; 

 

Q и њихова 

својства. Изрази са 

рационалним 

бројевима. 

Једначине и 

неједначине: ax + b 

= c; ax + b ≤ c; ax + 

b < c; ax + b ≥ c; ax 

+ b > c ( a, b, c Î Q, 

а ≠ 0). Други део 

Координатни 

систем. Приказ 

података у 

координатном 

систему. Приказ 

зависности међу 

величинама. 

Размере, 

пропорције и 

проценти. 

Директна 

пропорционалност. 

Обрнута 

пропорционалност. 

 

Задовољство 

ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуацију 

ученика. 

4. ЧЕТВОРОУГАО – класификује 

четвороуглове на основу 

њихових 

својстава; 

– конструише паралелограм 

и трапез на основу 

задатихелемената (странице 

и углови четвороуглова и 

дијагоналачетвороугла); 

Четвороугао. 

Углови 

четвороугла. Збир 

углова 

четвороугла. 

Паралелограм. 

Особине 

паралелограма. 

Услови да 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

Систематско 

праћење 

ученика кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

Периодично 

праћење 

ученика кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 



 

 

– примени својства 

троуглова и четвороуглова у 

једноставнијимпроблемским 

задацима; 

– примењује особине 

централне и осне симетрије 

и транслације 

уједноставнијим задацима; 

– сабира и одузима векторе 

и користи их у реалним 

ситуацијама; 

четвороугао буде 

паралелограм. 

Ромб, 

правоугаоник и 

квадрат. 

Конструкцијa 

паралелограма. 

Сабирање и 

одузимање 

вектора. Множење 

вектора бројем. 

Трапез. Особине 

трапеза. Средња 

линија троугла и 

трапеза. 

Конструкције 

трапеза. Делтоид. 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

путемоткрића 

Илустративна 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољство 

ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

писмени 

задаци). 

3.Иницијално 

тестирање, 

полугодишње 

и годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуацију 

ученика. 

5. ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА 

И ТРОУГЛА 

– израчуна површину 

троугла и четвороугла 

користећи обрасце 

илиразложиву једнакост. 

 

Појам површине 

фигуре, површина 

правоугаоника и 

квадрата. 

Једнакост 

површина 

подударних 

фигура. Површина 

паралелограма, 

троугла, трапеза. 

Површина 

четвороугла с 

нормалним 

дијагоналама. 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

Систематско 

праћење 

ученика кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

Периодично 

праћење 

ученика кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијално 

тестирање, 

полугодишње 

и годишње 



 

 

 

Задовољство 

ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуацију 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција, сарадња, комуникација 

MA.1.1.1.MA.1.1.3. 

MA.1.1.4.MA.1.1.6. 

MA.2.1.1.MA.2.1.2. 

MA.2.1.4.   MA.3.1.1. 

MA.3.1.3. 

2. ТРОУГАО Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција, комуникација 

MA.1.3.2.   MA.1.3.3. 

MA.2.3.2.MA.2.3.6. 

MA.3.3.1.MA.3.3.2. 

MA.3.3.6. 

3. РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција, сарадња, комуникација 

MA.1.1.1.MA.1.1.2. 

MA.1.1.3.MA.1.1.4. 

MA.1.1.6.MA.2.1.1. 

MA.2.1.2.MA.2.1.4. 

MA.3.1.1.   MA.3.1.3. 

4. ЧЕТВОРОУГАО Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција, сарадња, комуникација 

MA.1.3.2.MA.1.3.3. 

MA.2.3.2.MA.2.3.6. 

MA.3.3.1.MA.3.3.2. 

5. ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА 

И ТРОУГЛА 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Естетичка компетенција, сарадња, комуникација 

MA.1.3.2 

MA.3.3.2. 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет МАТЕМАТИКА 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе) 

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

MA.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно  



 

 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама 

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

MA.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредностброја; израчуна вредност једноставнијег израза 

са више рачунскихоперација различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда,са бројевима истог записа 

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 

ТРОУГАО 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла) 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (описана и уписана кружница) 

MA.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу 

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује је са карактеристичним 

својствима фигура  

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи особине паралелних и нормалних 

правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.3.3.2. користи основна својства троугла 

MA.3.3.6. примени подударност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 

 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

MA.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно  

MA.1.1.6. користи рационалне бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама 

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

MA.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредностброја; израчуна вредност једноставнијег израза 

са више рачунскихоперација различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда,са бројевима истог записа 

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 



 

 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 

ЧЕТВОРОУГАО 

MA.1.3.2. влада појмовима: четвороугао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор) 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (описана и уписана кружница) 

MA.2.3.2. одреди збир углова у четвороуглу 

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује је са карактеристичним 

својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма) 

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи особине паралелних и нормалних 

правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.3.3.2. користи основна својства четвороугла, паралелограма и трапеза 

 

ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао  и четвороугао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и 

површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку) 

MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

  



 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 
 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

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

Програмом допунске наставе помоћи ће 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. 
Цели бројеви, решавање 

елементарних задатака 
9 

- Усвајање основних рачунских 

операција са целим бројевима 

- Решавање елементарних 

задатака са приоритетом 

операција 

- Решавање једноставнијих 

једначина, са једном рачунском 

операцијом 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања ученика 

 

-писмено испитивање 

 

-усмено испитивање 

 

-белешке 

 

-задовољство ученика 

на часу 

 

2. 
Рационални бројеви, 

изрази и једначине 
4 

- Усвајање основних рачунских 

операција са рационалним 

бројевима 

- Решавање елементарних 

задатака са приоритетом 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 



 

 

операција 

- Решавање једноставнијих 

једначина, са једном рачунском 

операцијом 

дијалошка -домаћи задаци 

3. Троугао 9 

-Препознавање врста троуглова 

-Конструкција угла 

- Конструкција троугла 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

4. Четвороугао 9 

- Препознавање врста 

четвороуглова 

- Основна својства четвороугла 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

5. 
Обим и површина 

троугла и четвороугла 
5 

- Усвајање образаца за обим и 

површину троугла и четвороугла 

- Решавање основних задатака у 

вези са обимом и површином 

троугла и четвороугла 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 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. 

Редни број Назив теме 
Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему 

Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 
Цели бројеви, решавање 

текстуалних задатака 
5 

-проширивање знања о појму 

целог броја,  

- решавање текстуалних задатака 

веће тежине и задатака са 

ранијих такмичења 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања ученика 

 

-писмено испитивање 

 

-усмено испитивање 

 

-белешке 

 

-задовољство ученика 

на часу 

 

-домаћи задаци 

2. 
Рационални бројеви, 

изрази и једначине 
5 

- решавање задатака са изразима 

и једначинама веће тежине и 

задатака са ранијих такмичења 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

3. 
Троугао и четвороугао, 

обим и површина 
6 

- решавање задатака са троуглом 

и четвороуглом веће тежине и 

задатака са ранијих такмичења 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

4. Задаци са такмичења 10 

-Задаци са школског, 

општинског, окружног и 

републичког такмичења 

фронтални 

индивидуални рад 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 



 

 

5. Логички задаци 10 
-Дирихлеов принцип, магични 

квадрат, комбинаторика 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

дијалошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

 

Службени гласник бр. _________ 

 

ФИЗИКА 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Ученик треба да:  

 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који 

манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика истражује 

природу и да је материјални свет погодан за истраживања и постављање бројних 

питања 

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких 

величина:метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, 

вага, динамометар 

 само се упозна са појмом грешке и значајем релативне грешке а да зна шта је 

апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената 

 користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине:m, s, kg, N, m/s, 

Pa… 

  основне предсаве о механичком кретању и зна величине које карактеришу 

равномерно кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог 

праволинијског кретања 

 на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања 

тела која се одређује интензитетом, правцем и смером  

 усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 

 уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и 

запремине 

 - појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течност и гасове и 

разуме Паскалов закон 
 

 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 20 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Увод у физику - стекне појам о начину како физика 

истражује природу  

- зна да разликује појмове физичких тела од 

супстанција од којих се састоје тела 

2 2 4 

2. Кретање - зна врсте кретања и описује их помоћу 

појмова и физичких величина 

- зна математичку зависност брзине и уме да 

је израчуна 

- користи јединицу за брзину у SI систему: 

m/s  

- уме да измери и израчуна сталну брзину 

- разликује временски тренутак од 

временског интервала 

- користи јединице SI система набројаних 

физичких величина (m, s, ...) 

6 8 14 

3. Сила  - на основу појма узајамног деловања тела 

(одбијања, привлачења, деформација, 

промене кретања) схвати силу као меру 

узајамног деловања тела, која се мери 

7 7 14 



 

 

динамометром  

- уме да измери силу динамометром  

- користи јединицу силе у SI систему: N 

- зна да је сила векторска величина 

4. Мерење - зна које су основне физичке величине и 

њихове мерне јединице 

- да повеже физичке величине са 

одговарајућим мерним јединицама 

- овлада мерењем следећих физичких 

величина: дужине, времена и запремине  

- уме да рукује мерилима и инструментима за 

мерење одговарајућих физичких величина 

лењиром, мерном траком, нонијусом, 

хронометром, мензуром 

6 7 13 

5. Маса и густина - добије представу о маси као карактеристици 

физичког тела при узајамном деловању тела, 

да зна да се маса тела мери вагом и да је 

адитивна величина  

- уме помоћу дефиниционих формула да 

израчуна бројне вредности густине  

- уме да одреди густину чврстих тела и 

течности мерењем масе и запремине 

- зна јединице масе и густине у SI систему: 

kg, kg/m3 

6 9 15 

6. Притисак - одреди притисак чврстих тела мерењем и 

израчунавањем 

- користи јединицу притиска у SI систему:Pa  

- схвати преношење притиска у течностима и 

гасовима 

- разуме Паскалов закон  

- разуме атмосферски притисак 

5 7 12 

 УКУПНО  32 40 72 

 



 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обл

аст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остварено

сти исхода 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланира

ног 

Облик 

рада 

Методе 

 

1. 

 

Увод у 

физику 

- стекне 

појам о 

начину како 

физика 

истражује 

природу  

- зна да 

разликује 

појмове 

физичких 

тела од 

супстанција 

од којих се 

састоје тела 

- Физика као 

природна наука, 

физичка тела, 

супстанца, 

физичка поља  

-Физика као 

природна наука, 

физичка тела, 

супстанца, 

физичка поља 

-Методе 

истраживања у 

физици 

-Методе 

истраживања у 

физици 

 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Монолошка  

Дијалошка 

 Биологија 

Математика 

Техничко 

образовање 

 

Праћење 

 

Проверава

ње усмено 

и писмено 

 

Оцењивањ

е 

 

 

 

2. 

 

Кретање - зна врсте 

кретања и 

описује их 

помоћу 

појмова и 

физичких 

величина 

- зна 

математичку 

зависност 

брзине и уме 

Кретање у 

свакодневном 

животу, 

релативност 

кретања 

Путања, пређени 

пут ивреме 

Кретање у 

свакодневномжи

воту, 

релативност 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Монолошка  

 

Дијалошка 

 

Рад на тексту 

 

Метода 

графичких 

радова 

Математика 

 

Техничко 

образовање 

 

Биологија 

 

Историја 

 

Праћење 

 

Проверава

ње усмено 

и писмено 

 

Оцењивањ

е 

 

 



 

 

да је 

израчуна 

- користи 

јединицу за 

брзину у SI 

систему: m/s  

- уме да 

измери и 

израчуна 

сталну 

брзину 

- разликује 

временски 

тренутак од 

временског 

интервала 

- 

користиједин

ицу за брзину 

у SI систему: 

m/s  

- уме да 

измери и 

израчуна 

сталну 

брзину 

- разликује 

временски 

тренутак од 

временског 

интервала 

- користи 

јединице SI 

кретања 

Брзина, правац и 

смер кретања, 

векторски 

карактер брзине  

Брзина  

Подела кретања 

према путу и 

брзини, Брзина 

при РПК, 

претварање 

мерних јединица 

Брзина при РПК, 

претварање 

мерних јединица 

Одређивање 

пређеног пута и 

времена при 

РПК, Графичко 

представљање 

зависности 

брзине и пута од 

времена 

Одређивање 

пређеног пута и 

времена при РПК 

Променљиво 

праволинијско 

кретање, Средња 

брзина 

Променљиво 

праволинијско 

кретање, Средња 



 

 

система 

набројаних 

физичких 

величина (m, 

s, ...) 

брзина 

Припрема за 

контролну вежбу 

Kонтролна вежба 

Анализа 

контролне вежбе 

 

3. 

 

Сила - на основу 

појма 

узајамног 

деловања 

тела 

(одбијања, 

привлачења, 

деформација, 

промене 

кретања) 

схвати силу 

као меру 

узајамног 

деловања 

тела, која се 

мери 

динамометро

м  

- уме да 

измери силу 

динамометро

м  

- користи 

јединицу 

силе у SI 

систему: N 

Узајамно 

деловање тела у 

непосредном 

додиру, сила 

деформације 

Узајамно 

деловање тела у 

непосредном 

додиру, трење и 

отпор средине 

Узајамно 

деловање тела у 

непосредном 

додиру 

Узајамно 

деловање тела 

која нису у 

непосредном 

додиру 

Узајамно 

деловање тела 

која нису у 

непосредном 

додиру 

Сила као мера 

узајамног  

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Групни 

 

Монолошка  

 

Дијалошка 

 

Рад на тексту 

 

Метода 

графичких 

радова 

 

Метода 

лабораторијс

ких радова 

Математика  

Праћење 

 

Проверава

ње усмено 

и писмено 

 

Оцењивањ

е 

 

 



 

 

- зна да је 

сила 

векторска 

величина 

деловања тела, 

векторски 

карактер силе 

Слагање сила 

истог правца 

Сила као мера 

узајамног  

деловања тела, 

векторски 

карактер силе, 

Слагање сила 

истог правца 

Одређивање 

интензитета силе 

динамометром 

Одређивање 

интензитета силе 

динамометром 

Мерење 

еластичне силе 

при истезању и 

сабијању опруге 

Сила Земљине 

теже, тежина 

тела 

Сила Земљине 

теже, тежина 

тела 

Област Сила 

 

 

4. 

 

Мерење - зна које су 

основне 

физичке 

Међународни 

систем мера 

Мерење дужине 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Монолошка  

 

Дијалошка 

Математика  

Праћење 

 

 



 

 

величине и 

њихове 

мерне 

јединице 

- да повеже 

физичке 

величине са 

одговарајући

м мерним 

јединицама 

- овлада 

мерењем 

следећих 

физичких 

величина: 

дужине, 

времена и 

запремине  

- уме да 

рукује 

мерилима и 

инструменти

ма за мерење 

одговарајући

х физичких 

величина 

лењиром, 

мерном 

траком, 

нонијусом, 

хронометром, 

мензуром 

 

и времена 

Мерење 

површине 

Мерење 

површине, 

дужине и 

времена 

Мерење 

запремине 

Мерење 

запремине 

Мерила и мерни 

инструменти 

Појам средње 

вредности и 

грешке при 

мерењу 

Мерила и мерни 

инструменти, 

Средња вредност 

и грешке при 

мерењу 

Мерење 

запремине 

чврстих тела 

неправилног 

облика помоћу 

мензуре 

Припрема за 

контролну вежбу 

Контролна вежба 

Анализа 

контролне вежбе 

Групни  

Рад на тексту 

 

Метода 

графичких 

радова 

 

Метода 

лабораторијс

ких радова 

Проверава

ње усмено 

и писмено 

 

Оцењивањ

е 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Маса и 

густина 

- добије 

представу о 

маси као 

карактеристи

ци физичког 

тела при 

узајамном 

деловању 

тела, да зна 

да се маса 

тела мери 

вагом и да је 

адитивна 

величина  

- уме помоћу 

дефинициони

х формула да 

израчуна 

бројне 

вредности 

густине  

- уме да 

одреди 

густину 

чврстих тела 

и течности 

мерењем 

масе и 

Инертност тела и 

закон инерције 

Маса и мерење 

масе вагом 

Инертност тела, 

Мерење масе 

вагом 

Маса и тежина 

тела 

Маса и тежина 

тела 

Густина као 

физичка 

величина, 

хомогена тела, 

пливање тела 

Одређивање 

густине чврстих 

тела 

Густина као 

физичка 

величина, 

хомогена тела, 

пливање тела 

Одређивање 

густине чврстог 

тела 

Одређивање 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Групни 

Монолошка  

 

Дијалошка 

 

Рад на тексту 

 

Метода 

графичких 

радова 

 

Метода 

лабораторијс

ких радова 

Математика         

Природа и 

друштво 

 

Праћење 

 

Проверава

ње усмено 

и писмено 

 

Оцењивањ

е 

 

 



 

 

запремине 

- зна 

јединице 

масе и 

густине у SI 

систему: kg, 

kg/m3 

густине течности 

Одређивање 

густине течности 

Маса, тежина и 

густина 

Припрема за 

контролну вежбу 

Контролна вежба  

Анализа 

контролне вежбе 

 

6. 

 

Притисак - одреди 

притисак 

чврстих тела 

мерењем и 

израчунавањ

ем 

- користи 

јединицу 

притиска у SI 

систему: Pa  

- схвати 

преношење 

притиска у 

течностима и 

гасовима 

- разуме 

Паскалов 

закон  

- разуме 

атмосферски 

притисак 

Притисак 

чврстих тела 

 

Притисак 

чврстих тела 

Хидростатички 

притисак 

Хидростатички 

притисак 

Спојени судови 

Атмосферски 

притисак, 

Торичелијев 

оглед 

Атмосферски 

притисак, 

Торичелијев 

оглед 

Паскалов закон, 

Хидраулична 

преса 

Паскалов закон, 

Хидраулична 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Групни 

Монолошка  

 

Дијалошка 

 

Рад на тексту 

 

Метода 

графичких 

радова 

 

Метода 

лабораторијс

ких радова 

 

 

Математика         

Природа и 

друштво 

 

Праћење 

 

Проверава

ње усмено 

и писмено 

 

Оцењивањ

е 

 

 



 

 

преса 

Одређивање 

зависности 

хидростатичког 

притиска од 

дубине течности 

Притисак  

Систематизација  

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Увод у физику - Математичка писменост и основне компетенције у 

науци и технологији  

- Компетенција за целоживотно учење 

- Интерперсоналне и грађанске компетенције 

- Дигитална компетенција 

- Културолошка експресија 

Основни 1.4.2 

2. Кретање - Математичка писменост и основне компетенције у 

науци и технологији  

- Компетенција за целоживотно учење 

- Интерперсоналне и грађанске компетенције 

- Дигитална компетенција 

- Културолошка експресија 

 

  

Основни 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3; 

1.4.4  

 

Средњи 

2.2.1, 2.2.2; 2.4.1; 

2.6.1, 2.6.2, 2.6.3; 

2.7.1 

 

Напредни  

3.2.1; 3.4.1; 3.7.1, 



 

 

3.7.2 

3. Сила - Математичка писменост и основне компетенције у 

науци и технологији  

- Компетенција за целоживотно учење 

- Интерперсоналне и грађанске компетенције 

- Дигитална компетенција 

- Културолошка експресија 

Основни 

1.1.1, 1.1.2  

 

Средњи 

2.1.1, 2.1.2; 2.4.1, 

2.4.3; 2.6.1,  

2.6.2, 2.6.3; 2.7.1  

Напредни  

3.7.1, 3.7.2 

4. Мерење - Математичка писменост и основне компетенције у 

науци и технологији  

- Компетенција за целоживотно учење 

- Интерперсоналне и грађанске компетенције 

- Дигитална компетенција 

- Културолошка експресија 

Основни  

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

1.4.5, 1.4.6; 1.7.1, 

1.7.2  

 

Средњи   

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4; 2.7.3  

Напредни   

3.4.1, 3.4.3; 3.7.1, 

3.7.2 

 

5. Маса и густина - Математичка писменост и основне компетенције у 

науци и технологији  

- Компетенција за целоживотно учење 

- Интерперсоналне и грађанске компетенције 

- Дигитална компетенција 

- Културолошка експресија 

Основни 

1.4.3. , 1.4.5. , 1.4.6. 

 

Средњи 

2.1.1, 2.1.2; 2.4.1, 

2.4.3; 2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3; 2.7.1 

Напредни  

3.7.1, 3.7.2 

6. Притисак - Математичка писменост и основне компетенције у 

науци и технологији  
Основни 

1.1.3; 1.4.1, 1.4.2, 



 

 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Интерперсоналне и грађанске компетенције 

- Дигитална компетенција 

- Културолошка експресија 

1.4.3 

Средњи  

2.1.1, 2.1.5, 2.1.6; 

2.4.1, 2.4.3; 2.6.1  

Напредни 

3.1.3, 3.1.4 

 

Образовни стандарди за предмет ФИЗИКА 

Увод у физику 

1.4.2. Ученик препознаје основна и најједноставнија мерила и инструменте за мерење неких основних физичких 

величина. Пример: Ученик препознаје да је вага уређај за мерење масе, хронометар за мерење времена, термометар за мерење 

температуре.... Препознавање се састоји у томе да ученик бира одговоре из понуђеног скупа мерила и уређаја. 

 

Кретање 

1.2.1. Ученик препознаје врсту кретања на основу примера.(праволинијско и криволинијско) 

1.2.2. Ученик препознаје врсте кретања на основу примера (равномерно и неравномерно, не мора да зна разлику 

између тренутне и средње брзине,али треба да зна да је брзина стална код рав.кретања). 

1.2.3. Ученик уме у тексту да препозна величине које описују равномерно кретање, користи образац v=s/t и може да израчуна једну 

величину ако су познате друге две. Није обавезно да зна претварање мерних јединица. 

1.4.4. Ученик препознаје да је оснавна јединица за брзину m/s али да се користи и km/h. 

2.2.2. Зна да механичко кретање представља промену положаја неког тела у односу на референтно тело. Разликује путању тела од 

пређеног пута. Зна да је брзина пређени пут у јединици времена. 

2.4.1 Ученик уме да користе важнније изведене јединице Si система и зна њихове ознаке. (за силу, притисак, густину...) 

2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност. 

2.6.2 Ученик уме да препозна векторске величине. 

2.6.3 Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина. 

2.7.1 Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања и мерења. 

3.4.1. Ученик уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI - система. Пример: претвара km/h у 

m/s и обрнуто. 

3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 

3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом. 



 

 

 

Сила 

1.1.1. Ученик уме да препозна гравитациону силу уједноставним ситуацијама. Ученик такође зна да је у одсуству подлоге гравитациона 

сила узрок падања тела. Ученик зна да кад тело клиза по подлози на њега делује сила трења, која се супроставља кретању и да ће га 

зауставити кад на њега не делују друге силе. 

1.1.2. Ученик зна да стални магнети имају два пола N и S и да тела могу бити позитивно или негативно наелектрисана. Ученик 

прeпознаје када је узајамно деловање између два тела привлачно односно одбојно и да је то деловање највеће у случају кад су магнети 

односно наелектрисанатела најближе. 

2.1.1. Ученик уме да препознаје еластичну силу у системима у којима постоји еластична опруга, препознаје правац и смер еластичне 

силе. Ученик кроз задатке проверава постојање еластичне силе која се уравнотежава са силом дефрмације. 

2.1.2. Ученик зна да је гравитациона сила увек привлачна и да зависи од масе тела, зна да је сила тежегравитациона сила; зна да одреди 

правац и смер еластичне силе код истегнуте односно сабијене опруге. 

2.4.1 Ученик уме да користе важнније изведене јединице Si система и зна њихове ознаке. (за силу, притисак, густину...) 

2.4.3.Ученик зна да користи префиксе мили и кило и уме да претвара јединице.Пример: Зна да претвори километре у 

метре и обрнуто као и милиметре у метре и обрнуто. 

2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност. 

2.6.2 Ученик уме да препозна векторске величине. 

2.6.3 Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина. 

2.7.1 Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања и мерења. 

3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 

3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

Мерење 

1.4.1. Ученик користи уређај за мерење (метарска трака, мензура, вага, штоперица, амперметар и волтметар) зна да одреди вредност 

најмањег подеока на мерној скали и очита вредност измерене физ.величине, и запише измерену бројну вредност са одговарајућом 

јединицом мере. 

1.4.2. Ученик препознаје основна и најједноставнија мерила и инструменте за мерење неких основних физичких величина. Пример: 

Ученик препознаје да је вага уређај за мерење масе, хронометар за мерење времена, термометар за мерење температуре.... Препознавање 

се састоји у томе да ученик бира одговоре из понуђеног скупа мерила и уређаја. 

1.4.3. Ученик зна да препозна основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време као и оне мерне јединице које се 

најчешће користе.  



 

 

1.4.5. Ученик зна основна правила за исправно мерење: зна да вага мора бити у хоризонталном положају кад на њој нема терета и тегова 

и зна под којим углом треба да гледа скалу. 

1.4.6. Ученик зна да мери дужину, масу, запремину и време (користи лењир, мерну траку, вагу, мензуру и штоперицу) приликом 

извођења лабораторијских вежби 

1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 

1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 

2.4.1 Ученик уме да користе важнније изведене јединице Si система и зна њихове ознаке. (за силу, притисак, густину...) 

2.42. Ученик зна да је литар исто што идециметар кубни и да су то јединицекојима се мери запремина, претваралитре у метре кубне и 

обрнуто, тоне у килограме. 

2.4.3. Ученик зна да користи префиксе мили и кило и уме да претвара јединице. Пример: Зна да претвори километре у метре и обрнуто 

као и милиметре у метре и обрнуто 

2.4.4. Ученик зна када мерење понављамо више пута када се у истим условима могу добити различити резултати. 

2.7.3 Ученик уме да реализује експеримент по упутству. 

3.4.1. Ученик уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице Si система.(изведене јединице које 

садрже величине које нису изражене у декадном бројном систему). 

3.4.3. Ученик зна шта је грешка мерења, ученик зна да се тачност мерања повећава са смањењем вредности најмањег подеока на 

инструменту, зна да уколико понављена мерења дају различите резултате средња вредност тих резултата представља коначни 

резултат мерења. 

3.7.1.ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 

3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

Маса и густина 

1.4.3. Ученик зна да користи основне јединице за масу и густину као и оне које се најчешће користе. 

1.4.5. Ученик зна основна правила мерења, зна да вага мора бити у равнотежи када на њој нема терета и тегова. 

1.4.6. Ученик зна да измери масу помоћу дигиталне ваге а не мора да зна да користи теразије. 

2.1.1. Ученик уме да препозна инерцију као узрок пјава при промени брзине тела. 

2.1.5. Ученик разуме и примењује појам густине, зна да је густина воде 1000kg/m
3
 

2.4.1 Ученик уме да користе важнније изведене јединице Si система и зна њихове ознаке. (за силу, притисак, густину...) 

2.4.3. Ученик зна да користи префиксе мили и кило и уме да претвара јединице. Пример: Зна да претвори километре у метре и обрнуто 

као и милиметре у метре и обрнуто 

2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност. 



 

 

2.6.2 Ученик уме да препозна векторске величине. 

2.6.3 Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина. 

2.7.1 Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања и мерења. 

3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 

3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

Притисак 

 

1.1.3. Ученик разуме принцип спојених судова (ученик зна да се течност пење до истог нивоа без обзира на облик суда ,ученик на 

примерима нивоа воде у реци и речним каналима може да предвиди који ће ниво достићи вода када буде у стању равнотеже. 

1.4.1. Ученик користи уређај за мерење (метарска трака, мензура, вага, штоперица, амперметар и волтметар) зна да одреди вредност 

најмањег подеока на мерној скали и очита вредност измерене физ.величине, и запише измерену бројну вредност са одговарајућом 

јединицом мере 

1.4.2. Ученик уме да препозна уређаје за мерење притиска. (барометар, манометар) 

1.4.3. Ученик уме да користи основне јединице за притисак, препознаје да је оснавна јединица паскал али да се у свакодневном животу 

користи и милибар. 

2.1.1. Ученик уме да препознаје еластичну силу у системима у којима постоји еластична опруга, препознаје правац и смер еластичне 

силе. Ученик кроз задатке проверава постојање еластичне силе која се уравнотежава са силом дефрмације  

2.1.2. Ученик/ученица зна основна својства силе трења, гравитационе силе, силе еластичности, силе потиска и разликује их у 

конкретним примерима у свакодневном животу; зна принцип рада простих машина (полуга, хидрауличне машине).2.1.2, 

2.1.5.Ученик разуме и примењује појам густине, зна да је густина воде 1000kg/m3 

2.1.6. Ученик да зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба течности, зна да процени у понуђеној ситацији на којој дубини 

ће бити већи или мањи притисак. 

2.4.1. Ученик уме да користи важније изведене јединице Si система за притисак. 

2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу. (Пример: kPa, MPa у 

Pa). 

2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност. 

3.1.3. Ученик зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи, зна да притисак чврстих тела зависи од нормалне компоненте тежине 

тела и од додирне површине тела и подлоге, закључује како се мења притисак кад се промени маса и величина додирне површине, на 

примеру три квадра идентичних маса одреди ко врши већи притисак. 

3.1.4. Ученик разуме и примењује концепт притиска у течностима, зна да је хидростатички притисак у течностима сразмеран производу 



 

 

густине и дубине на којој се притисак тражи, разуме како се притисак преноси кроз течности. 

 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВА ФИЗИКА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Општи циљ наставе физике јесте да: 

• ученици упознају природне појаве и основне природне законе,  

• да стекну основну научну писменост, 

•  да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким 

појавама кроз истраживање,  

• оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду 

Редни 

број 
Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. Кретање 3.               

Ученик треба да: стекне 

представу; репозна величине које 

карактеришу кретање; зна шта је 

брзина и која је њена мерна 

јединица. 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна 

метода 

Писмена и усмена 

провера знања 

2. Сила 1. 

Ученик треба да на основу 

узајамног деловања тела схвати 

силу као меру узајамног деловања, 

која се мери динамометром и зна 

њену мерну јединицу. 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна 

метода 

Писмена и усмена 

провера знања 

3. Мерење 2. 

Ученик треба да: научи мерење 

физичких величина: дужине, 

времена и запремине; 

зна уређаје за њихово мерење и 

њихове мерне јединице. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна 

Писмена и усмена 

провера знања 



 

 

 метода 

4. Маса и густина 3. 

Ученик треба да: добије преставу 

о маси; зна уређај за мерење масе 

и њене мерне  единице; уме да 

израчуна густину и зна мерну 

јединицу густине. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна 

метода 

Писмена и усмена 

провера знања 

5. Притисак 2. 

Ученик треба да: зна да израчуна 

притисак да зна његову мерну 

јединицу; зна Паскалов закон; зна 

шта је атмосферски и 

хидростатички притисак. 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна 

метода 

Писмена и усмена 

провера знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ФИЗИКА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Општи циљ наставе физике јесте да: 

 ученици упознају природне појавеи основне природне законе,  

 да стекну основну научну писменост, 

  да сеоспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневномживоту и за активно стицање знања о физичким 

појавама кроз истраживање,  

 оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Редни 

број 
Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

Кретање 

5. 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о кретању и 

величинама које карактеришу 

кретање да би извео 

закључке и дошао до решења 

сложених 

задатака (графичких и рачунских). 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демостративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

рачунских задатака 

Писмена и усмена 

провера знања 

2. 

Сила 

3. 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о узајамном 

деловању између тела 

и сили као мери узајамног 

деловања да би извео закључке и 

дошао до решења  сложених 

задатака и решио проблеме у 

вези са истезањем еластичне 

опруге, односно са калибрисањем 

опруге. 

 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демостративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

рачунских задатака 

Писмена и усмена 

провера знања 



 

 

3. 

Мерење 

4. 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о мерењу 

различитих физичких 

величина различитим мерним 

инструментима, записује 

резултате мерења, изводи 

закључке и долази до 

решења сложених задатака. 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демостративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

рачунских задатака 

Писмена и усмена 

провера знања 

4. 

Маса и густина 

2. 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о маси физичких 

тела, инертности и густини, 

изводи огледе, записује резултате 

мерења, дискутује, изводи 

закључке и долази до решења 

сложених задатака. 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демостративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

рачунских задатака 

Писмена и усмена 

провера знања 

5. Притисак 4. 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о различитим 

примерима притиска 

тела (притисак чврстих тела, 

хидростатички притисак и 

атмосферски), изводи огледе, 

записује резултате мерења, 

дискутује, изводи закључке и 

долази до решења сложених 

задатака. 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демостративна 

метода 

-практични рад 

-решавање 

рачунских задатака 

Писмена и усмена 

провера знања 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Службени гласник бр. РС Просветни гласник 3/2020 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је: 

 оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем 

дигиталних технологија, брзо мења 

 развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, 

одговорну и примерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у 

процесу учења, рада и комуникације 

 оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно 

задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

 развијање креативности и оспособљавањеза 

креативноизражавањеприменомрачунарске,информационеи 

комуникационетехнологије 

 оспособљавањеученикада препознајупроблем,реше и по потреби рашчлане 

проблем на делове и решење представе у виду текста, алгоритамског дијаграма 

или програма 

 оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема 

(претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор 

информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће 

се консултовати) 

 оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, 

безбедности, личне и приватности других у свакодневномраду у дигиталном 

окружењу 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Р.б

р. 

Тема/об

ласт 

Исходи Обр

ада 

Утврђи

вање 

Све

га 

1. 
Рачунар

ство 

– креираједноставанпрограмутекстуалномпрограмскомјезику; 

– користиматематичкеизразезаизрачунавањауједноставнимпрограмима; 

– објасниипримениодговарајућупрограмскуструктуру (наредбедоделе, гранања, петље); 

– користиуоквирупрограманумеричке, текстуалнеиједнодимензионенизовскевредности; 

– разложисложенипроблемнаједноставнијефункционалнецелине (потпрограме); 

– проналазииотклањагрешкеупрограму; 

– сарађујесаосталимчлановимагрупеуодабирутеме, прикупљањуиобрадиматеријала, 

представљањупројектнихрезултатаизакључака; 

12 4 16 

2. ИКТ 

– правилнокористиИКТуређаје; 

– креира, 

уређујеиструктурирадигиталнесадржајекојисадржетабелеупрограмузарадсатекстомипрограм

8 2 10 
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узарадсамултимедијалнимпрезентацијама; 

– 

креираиобрађуједигиталнуслику,самосталноснимаивршиосновнуобрадуаудиоивидеозаписа; 

– уређујемултимедијалнупрезентацијукојасадрживидеоиаудиосадржаје; 

3. 

Дигитал

на 

писмено

ст 

-чуваиорганизујеподаткелокалноиуоблаку; 

– одговорноиправилнокористиИКТуређајеумрежномокружењу; 

– разликујеосновнеинтернетсервисе; 

– примењујепоступкеиправилазабезбеднопонашањеипредстављањенамрежи; 

– приступаИнтернету, самосталнопретражује, 

проналазиипроцењујеинформацијеипреузимаихнасвојуређајпоштујућиауторскаправа; 

– објаснипоступакзаштитедигиталногпроизвода/садржајаодговарајућомЦЦлиценцом; 

- објаснипоступакприкупљањаподатакапутемонлајнупитника; 

3 1 4 

4. 

Пројект

на 

настава 

– сарађујесаосталимчлановимагрупеуодабирутеме, прикупљањуиобрадиматеријала, 

представљањупројектнихрезултатаизакључака; 

– користимогућностикојепружајурачунарскемрежеусферикомуникацијеисарадње; 

– креира, објављујеипредстављадигиталнесадржајекористећирасположивеалате; 

– вреднујепроцесирезултатепројектнихактивности. 

  6 
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Р

.б

р

. 

 

Тем

а/об

ласт 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међу

пред

метн

о 

повез

ивањ

е 

(исхо

д/сад

ржаји

) 

Нач

ин 

пров

ере  

оств

арен

ости 

исхо

да 

Евалуа

ција 

квалит

ета 

исплан

ираног 

Обли

к 

рада 

Методе 

1

. 

Рач

уна

рств

о 

– 

креираједноставанпрограмутекстуалномпрогра

мскомјезику; 

– 

користиматематичкеизразезаизрачунавањаујед

ноставнимпрограмима; 

– 

објасниипримениодговарајућупрограмскуструк

туру (наредбедоделе, гранања, петље); 

– користиуоквирупрограманумеричке, 

Основеизабраногпрогра

мскогјезика. 

Основнеаритметичкеопе

рације. 

Уграђенефункције. 

Ниске (стрингови). 

Инди

виду

ални, 

груп

ни, 

рад у 

пару 

Демонстратив

на, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачког 

Сви 

наста

вни 

пред

мети 

Вре

днов

ање 

акив

ност

и 

учен

ика 

кроз 

поје

– 

самос

тално 

креир

а 

једно

става

н 

прогр

ам у 
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текстуалнеиједнодимензионенизовскевредност

и; 

– 

разложисложенипроблемнаједноставнијефункц

ионалнецелине (потпрограме); 

– проналазииотклањагрешкеупрограму; 

– 

сарађујесаосталимчлановимагрупеуодабирутем

е, прикупљањуиобрадиматеријала, 

представљањупројектнихрезултатаизакључака; 

Структуреподатака. 

Гранање. 

Понављање. 

Основниалгоритми. 

рада уз 

примену ИКТ 

дин

ачни 

и 

тим

ски 

рад 

Врш

њач

ко 

оце

њив

ање 

Пра

ктич

ни 

радо

ви, 

веж

бе, 

квиз

ови, 

тест

ови 

зна

текст

уално

м 

прогр

амско

м 

језик

у; 

– 

корис

ти 

матем

атичк

е 

израз

е за 

израч

унава

ња у 

једно

ставн

им 

прогр

амим

а; 

– 

објаш

њава 
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ња, 

пове

зива

ње 

град

ива 

са 

већ 

стеч

ени

м и 

са 

град

иво

м из 

друг

их 

пред

мета 

и 

прим

ењује 

одгов

арају

ћу 

прогр

амску 

струк

туру 

(наре

дбе 

додел

е, 

грана

ња, 

петље

); 

– 

корис

ти у 

оквир

у 

прогр

ама 

нуме

ричке

, 
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текст

уалне 

и 

једно

диме

нзион

е 

низов

ске 

вредн

ости; 

– 

самос

тално 

разла

же 

сложе

ни 

пробл

ем на 

једно

ставн

ије 

функ

циона

лне 

целин

е 
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(потп

рогра

ме); 

– 

прона

лази 

и 

откла

ња 

греш

ке у 

прогр

аму; 

– 

сарађ

ује са 

остал

им 

члано

вима 

групе 

у 

одаби

ру 

теме, 

прику

пљањ

у и 
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обрад

и 

матер

ијала, 

предс

тавља

њу 

проје

ктних 

резул

тата и 

закљу

чака; 

2

. 

ИК

Т 

– правилнокористиИКТуређаје; 

– креира, 

уређујеиструктурирадигиталнесадржајекојисадр

жетабелеупрограмузарадсатекстомипрограмузар

адсамултимедијалнимпрезентацијама; 

– креираиобрађуједигиталнуслику; 

– 

самосталноснимаивршиосновнуобрадуаудиоиви

деозаписа; 

– 

уређујемултимедијалнупрезентацијукојасадржив

Дигитални уређаји и 

кориснички програми. 

Управљање дигиталним 

документима. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијалним 

презентацијама које 

садрже видео и аудио 

садржаје 
 

Инди

виду

ални, 

груп

ни, 

рад у 

пару 

Демонстратив

на, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачког 

рада уз 

примену ИКТ 

Сви 

наста

вни 

пред

мети 

Вре

днов

ање 

акив

ност

и 

учен

ика 

кроз 

поје

дин

ачни 

и 

тим

ски 

– 

правил

но 

корист

и ИКТ 

уређај

е; 

– 

креира

, 

уређуј

е и 

структ

урира 
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идеоиаудиосадржаје; 

 

рад 

Врш

њач

ко 

оце

њив

ање 

Пра

ктич

ни 

радо

ви, 

веж

бе, 

квиз

ови, 

тест

ови 

зна

ња, 

пове

зива

ње 

дигита

лне 

садржа

је који 

садрже 

табеле 

у 

програ

му за 

рад са 

тексто

м и 

програ

му за 

рад са 

мулти

медија

лним 

презен

тација

ма; 

– 

креира 

и 

обрађу

је 

дигита
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град

ива 

са 

већ 

стеч

ени

м и 

са 

град

иво

м из 

друг

их 

пред

мета 

лну 

слику; 

– 

самост

ално 

снима 

и врши 

основн

у 

обраду 

аудио 

и 

видео 

записа

; 

– 

уређуј

е 

мулти

медија

лну 

презен

тацију 

која 

садрж

и 



254 

 

видео 

и 

аудио 

садржа

је; 

 

3

. 

Диг

итал

на 

пис

мен

ост 

-чуваиорганизујеподаткелокалноиуоблаку; 

– 

одговорноиправилнокористиИКТуређајеумрежн

омокружењу; 

– разликујеосновнеинтернетсервисе; 

– 

примењујепоступкеиправилазабезбеднопонашањ

еипредстављањенамрежи; 

– приступаИнтернету, самосталнопретражује, 

проналазиипроцењујеинформацијеипреузимаихн

асвојуређајпоштујућиауторскаправа; 

– 

објаснипоступакзаштитедигиталногпроизвода/са

држајаодговарајућомЦЦлиценцом; 

 

- 

УпотребаИКТуређајанао

дговоранисигуранначину

мрежномокружењу. 

Интернетсервиси. 

Правилабезбедноградана

Интернету. 

ПретраживањеИнтернета

, 

одабиррезултатаипреузи

мањесадржаја. 

Заштитаприватностилич

нихподатакаиауторскихп

рава 

Инди

виду

ални, 

груп

ни, 

раду

пару 

Демонстратив

на, 

Методпрактич

нограда, 

Методистражи

вачкоградаузп

рименуИКТ 

Сви 

наста

вни 

пред

мети 

Вре

днов

ање 

акив

ност

и 

учен

ика 

кроз 

поје

дин

ачни 

и 

тим

ски 

рад 

Врш

њач

ко 

оце

њив

-чува и 

органи

зује 

податк

е 

локалн

о и у 

облаку

; 

– 

одгово

рно и 

правил

но 

корист

и ИКТ 

уређај

е у 

мрежн

ом 
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објаснипоступакприкупљањаподатакапутемонла

јнупитника; 

ање 

Пра

ктич

ни 

радо

ви, 

веж

бе, 

квиз

ови, 

тест

ови 

зна

ња, 

пове

зива

ње 

град

ива 

са 

већ 

окруж

ењу; 

– 

разлик

ује 

основн

е 

интерн

ет 

сервис

е; 

– 

приме

њује 

поступ

ке и 

правил

а за 

безбед

но 

понаш

ање и 

предст

ављањ

е на 

мрежи
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стеч

ени

м и 

са 

град

иво

м из 

друг

их 

пред

мета 

; 

– 

присту

па 

Интер

нету, 

самост

ално 

претра

жује, 

пронал

ази и 

проце

њује 

инфор

мације 

и 

преузи

ма их 

на свој 

уређај 

поштуј

ући 

ауторс

ка 

права; 



257 

 

– 

објасн

и 

поступ

ак 

заштит

е 

дигита

лног 

произв

ода/са

држаја 

одгова

рајућо

м ЦЦ 

лицен

цом; 

 

- 

објасн

и 

поступ

ак 

прику

пљања 

подата

ка 

путем 
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онлајн 

упитн

ика; 

4

. 

Про

јект

на 

наст

ава 

– 

сарађујесаосталимчлановимагрупеуодабирутеме, 

прикупљањуиобрадиматеријала, 

представљањупројектнихрезултатаизакључака; 

– 

користимогућностикојепружајурачунарскемреж

еусферикомуникацијеисарадње; 

– креира, 

објављујеипредстављадигиталнесадржајекорист

ећирасположивеалате; 

– 

вреднујепроцесирезултатепројектнихактивности

. 

Фазепројектногзадаткаод

израдепланадопредстављ

ањарешења. 

Израдапројектногзадатка

укорелацијисадругимпре

дметима. 

Вредновањерезултатапро

јектногзадатка. 

  Сви 

наста

вни 

пред

мети 

Вре

днов

ање 

акив

ност

и 

учен

ика 

кроз 

поје

дин

ачни 

и 

тим

ски 

рад 

Врш

њач

ко 

оце

њив

ање 

Пра

ктич

ни 

-

сарађ

ује са 

остал

им 

члан

овим

а 

груп

е у 

одаб

иру 

теме, 

прик

упља

њу и 

обра

ди 

мате

ријал

а у 

вези 

са 

темо

м, 



259 

 

радо

ви, 

пове

зива

ње 

град

ива 

са 

већ 

стеч

ени

м и 

са 

град

иво

м из 

друг

их 

пред

мета 

форм

улац

ији и 

пред

став

љањ

у 

резул

тата 

и 

закљ

учака

; 

− одаб

ира и 

прим

ењуј

е 

техн

ике и 

алате 

у 

склад

у са 

фаза

ма 

реал

изац

ије 

проје
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кта; 

− наве

де 

кора

ке и 

опиш

е 

пост

упак 

реша

вања 

проје

ктног 

задат

ка; 

− вред

нује 

своју 

улог

у у 

груп

и при 

израд

и 

проје

ктног 

задат

ка и 

актив

ност

и за 

које 
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је 

био 

заду

жен; 

постав

ља 

резулт

ат свог 

рада 

на 

Интер

нет, 

ради 

дељењ

а са 

други

ма, уз 

помоћ 

настав

ника. 
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Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. 

 
ИКТ 

Дигитална компетенција 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Сарадња 

/ 

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

Дигитална компетенција 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Сарадња 

/ 

3. РАЧУНАРСТВО 

Дигитална компетенција 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Дигитална компетенција 

Компетенција за учење 

Комуникација 

/ 
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Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Напомена: Не постоје стандарди за предмет Информатика и рачунарство 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Службени гласник бр. 3/2020. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 
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 иницијатив



 

 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

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 

- повеже развој грађевинарства и значај 

урбанизма у побољшању услова живљења; 

- анализира карактеристике савремене културе 

становања; 

- класификује кућне инсталације на основу 

њихове намене; 

4 2 6 

2. САОБРАЋАЈ - класификује врсте саобраћајних објеката према 

намени; 

- повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре са безбедношћу учесника у 

саобраћају; 

- повезује коришћење информационих 

технологија у саобраћајним објектима са 

управљањем и безбедношћу путника и робе; 

- демонстрира правилно и безбедно понашање и 

4 4 8 



 

 

кретање пешака и возача бицикла на 

саобраћајном полигону иили уз помоћ 

рачунарске симулације; 

 

3. ТЕХНИЧKА И  

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

- чита и црта грађевински технички цртеж 

уважавајући фазе изградње грађевинског објекта 

уз примену одговарајућих 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 презентацију и 

представља је; 

8 10 18 

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА - класификује грађевинске материјале према 

врсти и својствима и процењује могућности 

њихове примене;  

- повезује коришћење грађевинских материјала 

са утицајем на животну средину;  

- повезује алате и машине са врстама 

грађевинских и пољопривредних радова; 

- реализује активност која указује на важност 

рециклаже; 

- образложи на примеру коришћење обновљивих 

извора енергије и начине њиховог претварања у 

корисне облике енергије;  

- правилно и безбедно користи уређаје за 

загревање и климатизацију простора; 

- повезује значај извођења топлотне изолације са 

12 8 20 



 

 

уштедом енергије; 

- повезује гране пољопривреде са одређеном 

врстом производње хране;  

- описује занимања у области грађевинарства, 

пољопривреде, производње и прераде хране; 

- изради модел грађевинске машине или 

пољопривредне машине уз примену мера 

заштите на раду; 

 

5. KОНСТРУKТОРСKО  - израђује макету-модел поштујући принципе 

економичног искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата и машина 

примењујући процедуре у складу са принципима 

безбедности на раду; 

- учествује у успостављању критеријума за 

вредновање, процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређења постојеће макете-модела;  

- одреди реалну вредност израђене макете-

модела укључујући и оквирну процену 

МОДЕЛОВАЊЕ трошкова. 

 20 20 

   28 44 72 

 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

По завршетку 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик рада Методе 



 

 

теме ученик ће 

бити у стању да 

 

исхода 

1. ЖИВОТНО И 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

- повеже развој 

грађевинарства 

и значај 

урбанизма у 

побољшању 

услова 

живљења; 

- анализира 

карактеристике 

савремене 

културе 

становања; 

- класификује 

кућне 

инсталације на 

основу њихове 

намене; 

Значај и развој 

грађевинарства. 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање. 

Kултура 

становања у 

урбаним и 

руралним 

срединама, 

објектима за 

индивидуално и 

колективно 

становање, 

распоред 

просторија, 

уређење 

стамбеног 

простора. 

Kућне 

инсталације 

фронтални 

групни 

индивидуални 

 

 

 

 

вербална, 

демонстрација, 

комбинована метода 

метода учења путем 

открића, 

ситуационо учење кроз 

компјутерску 

симулацију 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Географија 

Историја 

Биологија 

 

Вредновање 

акивности 

ученика кроз 

појединачни 

и тимски рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

 

Тестови 

знања 

 

 

 

– владају  

основним  

техничко-

технолошким 

знањима, 

умењима, 

вештинама  и 

примене пх  у 

учењу, раду и 

свакодневном 

животу, 

 -  разликују  

архитектуру и 

грађевинарство 

–знају  врсте 

грађевинских 

објеката и 

њихову намену, 

– препознају  

конструктивне 

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 

инфраструктуре 

са безбедношћу 

учесника у 

Саобраћајни 

системи.  

Саобраћајни 

објекти.  

Управљање 

саобраћајном 

сигнализацијом.  

Правила 

безбедног 

кретања пешака 

и возача 

бицикла у 

фронтални 

групни и 

индивидуални 

вербална, 

демонстрација, 

комбинована метода 

метода учења путем 

открића, 

ситуационо учење кроз 

компјутерску 

симулацију 

 

Информатика 

Географија 

Вредновање 

акивности 

ученика кроз 

појединачни 

и тимски рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практичних 

-стекну 

представу о 

функционисању 

и организацији 

саобраћаја у 

саобраћајним 

објектима, 

-разуме значај и 

улогу 

саобраћајних 

објеката у 

саобраћајним 



 

 

саобраћају; 

- повезује 

коришћење 

информационих 

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; 

 

 

 

 

јавном 

саобраћају.  

 

вештина системима 

-разликује мосове 

и вијадукте 

- познаје правила 

безбедности 

кретања пешака, 

возача и бицикла 

у јавном 

саобраћају 

3. ТЕХНИЧKА И  - чита и црта Приказ фронтални вербална,демонстрација, Информатика Вредновање – упознају 



 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

грађевински 

технички цртеж 

уважавајући 

фазе изградње 

грађевинског 

објекта уз 

примену 

одговарајућих 

правила и 

симбола; 

- користи 

рачунарске 

апликације за 

техничко 

цртање, 3Д 

приказ 

грађевинског 

објекта и 

унутрашње 

уређење стана 

уважавајући 

потребе 

савремене 

културе 

становања; 

- самостално 

креира 

грађевинских 

објеката и 

техничко 

цртање у 

грађевинарству. 

Техничко 

цртање помоћу 

рачунара. 

Представљање 

идеја и решења 

уз коришћење 

дигиталних 

презентација  

 

групни и 

индивидуални 

комбинована метода 

метода учења путем 

открића, 

ситуационо учење кроз 

компјутерску 

симулацију 

 

Математика 

Ликовно 

акивности 

ученика кроз 

појединачни 

и тимски рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практичних 

вештина  

 

 

карактеристике 

грађевинског 

техничког цртања 

и 

основне 

грађевинске 

симболе, 

– науче да читају 

и користе 

једноставније 

грађевинске 

цртеже – 

документацију за 

изградњу, 

адаптацију и 

уређење стана, 

одговарајуће 

проспекте, 

– науче да 

комуницирају на 

језику технике 

(техничка 

термино- 

логија, технички 

цртеж 

-науче да користе 

готове 



 

 

дигиталну 

презентацију и 

представља је; 

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 

Подела, врсте и 

карактеристике 

грађевинских 

материјала. 

Техничка 

средства у 

грађевинарству 

и 

пољопривреди. 

Организација 

рада у 

фронтални 

групни и 

индивидуални 

вербална, 

демонстрација, 

комбинована метода 

 

Сви предмети Вредновање 

акивности 

ученика кроз 

појединачни 

и тимски рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

зна основне 

врсте,и  

карактеристике и 

примену грађе- 

винских 

материјала, 

-знају поступке 

добијања неких 

од њих 

-наброје 

инсталације у 



 

 

материјала са 

утицајем на 

животну 

средину;  

- повезује алате 

и машине са 

врстама 

грађевинских и 

пољопривредних 

радова; 

- реализује 

активност која 

указује на 

важност 

рециклаже; 

- образложи на 

примеру 

коришћење 

обновљивих 

извора енергије 

и начине 

њиховог 

претварања у 

корисне облике 

енергије;  

- правилно и 

безбедно 

користи уређаје 

грађевинарству 

и 

пољопривреди. 

Обновљиви 

извора енергије 

и мере за 

рационално и 

безбедно 

коришћење 

топлотне 

енергије. 

Рециклажа 

материјала у 

грађевинарству 

и 

пољопривреди 

и заштита 

животне 

средине 

Моделовање 

машина и 

уређаја у 

грађевинарству, 

пољопривреди 

или модела који 

користи 

обновљиве 

изворе енергије  

практичних 

вештина 

кући и разумеју 

њихово 

функционисање 

– стекну знања о 

примени и 

битним 

карактеристикама 

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 

-примењујемере 

заштите при на 

раду на 

грађевини  

– разликује  

основне врсте  

пољопривредное 



 

 

за загревање и 

климатизацију 

простора; 

- повезује значај 

извођења 

топлотне 

изолације са 

уштедом 

енергије; 

- повезује гране 

пољопривреде 

са одређеном 

врстом 

производње 

хране;  

- описује 

занимања у 

области 

грађевинарства, 

пољопривреде, 

производње и 

прераде хране; 

- изради модел 

грађевинске 

машине или 

пољопривредне 

машине уз 

примену мера 

 производње 

-наброји машине 

у     

пољопривредној 

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 мере 

за рационално 

коришћење  

различитх  



 

 

заштите на раду; 

 

видова  енергије, 

-знају да направе 

моделе машина 

 

5. KОНСТРУKТОРСKО 

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 

успостављању 

критеријума за 

вредновање, 

процењује свој 

рад и рад других 

и предлаже 

унапређења 

Израда 

техничке 

документације. 

Израда 

макетемодела у 

грађевинарству, 

пољопривреди 

или модела који 

користи 

обновљиве 

изворе енергије. 

Представљање 

идеје, поступка 

израде и 

решења 

производа. 

Одређивање 

тржишне 

вредности 

производа 

укључујући и 

оквирну 

процену 

трошкова. 

 

Индивидуални, 

рад у 

паровима, 

групни. 

вербална 

демонстрација 

метода практичног рада 

Информатика 

Ликовно 

Математиа 

 

Вредновање 

акивности 

ученика кроз 

појединачни 

и тимски рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

Тестови 

практичних 

вештина 

 

- примењује 

једноставније 

техничке цртеже 

у пројектовању 

модела или 

макета према 

сопственом 

избору: 

грађевинских или 

саобраћајних 

објеката, 

грађевинских или 

пољопривредних 

машина и 

уређаја, детаља за 

уређење стана и 

др. 

 

– покаже  

стваралачко и 

критичко 

мишљење, 

 

–покаже  



 

 

постојеће 

макете-модела;  

- одреди реалну 

вредност 

израђене макете-

модела 

укључујући и 

оквирну процену 

МОДЕЛОВАЊЕ 

трошкова. 

Представљање 

производа и 

креирање 

дигиталне 

презентације.  

 

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 

Службени гласник бр. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и 

естетичке критеријуме, кроз практични рад оспособљава за комуникацију и да изграђује 

позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

РАЗРЕД: Шести 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Слободно ритмичко 

изражавање бојеним 

мрљама, линијама, 

светлинама, 

облицима и 

волуменима 

 

 

– користи изражајна својства боја у 

ликовном раду и свакодневном животу;  

– изрази своје замисли и позитивне поруке 

одабраном ликовном техником;  

– идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве једноставних 

визуелних порука;  

– повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

 – разматра са другима шта и како 

је учио и где та знања може применити. 

– опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела;  

– прави разноврсне текстуре на подлогама, 

облицима или у апликативном програму; 

- користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад;  

2 2 4 

2. Визуелно 

спразумевање 

 

2 1 3 

3.  

Текстура 

 

4 2 6 

4.  

Светлина 

5 3 8 



 

 

 – обликује, самостално, или у сарадњи са 

другима, употребне предмете од материјала 

за рециклажу; 
5.  

Боја 

8 

 

4 12 

6. Свет уобразиље у 

делима ликовне 

уметности 

1 2 3 

 УКУПНО  22 14 36 

 

Кључни појмови садржаја: простор, боја, текстура. 

 

 



 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Задаци 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Корелација Начин провере  

остварености 

постигнућа Облик 

рада 

Методе 

1. Слободно 

ритмичко 

изражавање 

бојеним мрљама, 

линијама, 

светлинама, 

облицима и 

волуменима 

Да ученици развију 

ликовно- естетски 

сензибилитет за 

спонтани ритам бојених 

мрља, линија, светлина 

и облика. Да развију 

способности за 

креативно и апстрактно 

мишљење. 

Перцепција и 

аперцепција 

Цртање, сликање и 

вајање, одговарајућа 

средства и материјали 

- Фредерик Стеад, 1958, 

Грејс Хартиган (1922) 

- Свуда Капетинзи, 

1954, Жорж Матје 

(1921) 

- Монтури Дискус И А, 

1953, Вили Баумајстер 

(1898-1955) 

- Игра Конкуран, 

Сенегал 

- "Бесни Роналдо", 

Едуард Сангвинети 

 

Фронтални 

Индиви 

дуални 

 

Вербалне 

методе: 

(монолошка, 

дијалог) 

повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

 

Мотива 

циони 

разговор 

аналитичко 

посматрање 

Метода 

практичних 

радова 

 

вајање- 

(волумен) 

 Посматрање, 

коректура, 

естетска 

анализа 

2. Визуелно 

спразумевање 

- оспособљавају се за 

стваралачко преношење 

визуелно-ликовних 

искустава у природно-

друштвена научна 

подручја и тако 

Перцепција и 

аперцепција 

Цртање, сликање и 

вајање, одговарајућа 

 

Фронтални 

Индиви 

дуални 

групни  

 

Вербалне 

методе: 

(монолошка, 

дијалог) 

повезивање 

ликовних 

Српски језик 

Информатика 

 

Посматрање, 

коректура, 

естетска 

анализа 



 

 

развијају интересовање 

за оплемењивање и 

заштиту природе и 

смисао за унапређивање 

културе живљења; 

Развијају способности за 

креативно и апстрактно 

мишљење. 

средства и материјали 

Реклама за рачунар 

- Илустрација, 

СтјуартМек Кеј 

- Компјутерска графика 

у боји 

садржаја са 

контекстом 

 

Мотива 

циони 

разговор 

Метода 

практичних 

радова 

3. Текстура  Да развију ликовно- 

естетску осетљивост за 

текстуру, овладају 

техникама, развију 

способности сарадње и 

самопоуздања у 

тимском раду. 

- стварање услова да 

ученици на часовима у 

процесу реализације 

садржаја користе 

различите технике и 

средства и да упознају 

њихова визуелна и 

ликовна својства; 

- Развијају 

индивидуално 

истраживање односа 

ликовних елемената на 

примерима националног  

и светског ликовног 

уметничког наслеђа. 

Текстуалне и тактилне 

вредности површине и 

облика; 

Перцепција и 

аперцепција 

Цртање, сликање, 

вајање, одговарајућа 

средства и материјали, 

материјали 

(традиционални и 

савремени) и врсте 

материјала; 

Својства и врсте 

текстуре 

- Бизон урезан на кости 

ирваса, Магдален  

- Поклопац на ковчегу 

Тутанкамона, око 1360. 

година пре нове ере  

- Идок из Кличевца, 100 

година пре нове ере  

- Сребрни новац из 

Никсона и Сиракузе, 

пети век пре нове ере  

 

Фронтални 

Индиви 

дуални 

групни  

рад у пару 

 

Вербалне 

методе: 

(монолошка, 

дијалог) 

повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

 

Мотива 

циони 

разговор 

аналитичко 

посматрање 

искуствено 

учење 

(додир) 

Метода 

практичних 

радова 

Техника и 

технологија 

Биологија  

Посматрање, 

коректура, 

естетска 

анализа 



 

 

- Таписерија, Јагода 

Бујић (1930) 

- Радованов портал, 

Трогир, XIII век 

- Плес мртваца, 

Храстовље 

- Мозаик из 

ХераклејеЛинкестис, 

детаљ, V век 

- Породица, Хенри Мур 

(1898.) 

- Интервју, 1955. Роберт 

Раушенберг (1925) 

- Виолина и грожђе, 

1912, Пабло Пикасо 

(1881-1973) 

- Слика XXI, 1962, Јанез 

Берник (1933) 

- Бр-цу-дни, Паул Кле 

(1879-1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлина  

Покажу интересе и 

способности за 

самостално откривање 

визуелних појава и 

законитости света 

облика: светло- тамно, 

облик, боја, простор, 

композиција  

- развијају ликовно-

естетски сензибилитет 

(осетљивост) за 

спонтани ритам бојених 

Тонске разлике 

Перцепција и 

аперцепција 

Цртање, сликање, 

вајање, одговарајућа 

средства и материјали 

Светло-тамно 

Степен светлине и 

затамњеност 

Градација светлости у 

односу на одређеност 

извора 

Илузија заобљености и 

 

Фронтални 

Индиви 

дуални 

групни  

рад у пару 

 

Вербалне 

методе: 

(монолошка, 

дијалог) 

повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

 

Мотива 

циони 

разговор 

аналитичко 

Информатика 

Српски језик 
Посматрање, 

коректура, 

естетска 

анализа 



 

 

мрља, линија, текстуру, 

светлину, боју и чулну 

осетљивост и осећајност 

за визуелно 

споразумевање и свет 

уобразиље у ликовним 

делима;  

- посматрају и естетски 

доживљавају дела 

ликовних уметности;  

- развијају 

индивидуално 

истраживање односа 

ликовних елемената на 

примерима националног 

и светског ликовног 

уметничког наслеђа.  

пластичних волумена 

- Трећи мај, Франциско 

Гоја (1746-1828) 

- Мртва природа, 

Симеон Шарден (1699-

1779) 

- Ноћна стража, 1642, 

Рембрант ван Ријн 

(1606-1669) 

- Планина Сент - 

Виктоар, 1904-1906, 

Пол Сезан (1839-1906) 

- Девојка у плавом, 

1855, Ђура Јакшић 

(1932-1878) 

- Ентеријер, Љубомир 

Ивановић (1882-1945) 

- Љубавна песма, 1956, 

Миљенко Станчић 

(1926) 

- Мртва природа с 

боцом и јабукама, 1972, 

Љубица Сокић (1914) 

- Дубровачке летње 

игре, 1965, Предраг 

Милосављевић (1908-

1987) 

- Рибе, Лазар Личеноски 

(1901-1964) 

- Црвена кула, 1911, 

Роберт Делоне (1885-

1941) 

- Динамички 

посматрање 

Метода 

практичних 

радова 



 

 

хијероглифБал 

Табарина, 1912, Ђино 

Северини (1883-1966) 

- Мртва природа, 1960, 

Марко Челебоновић 

(1902-1986)  

5. Боја  Покажу интересе и 

способности за 

самостално откривање 

визуелних појава и 

законитости света 

облика: светло- тамно, 

облик, боја, простор, 

композиција 

- покажу интересе и 

способности за 

самостално откривање 

визуелних појава и 

законитости света 

облика: светло-тамно, 

облик-боја, простор, 

композиција; 

- развијају способности 

за креативно и 

апстрактно мишљење; 

- развијају способности 

сарадње и самопоуздања 

у тимском раду; 

- развијају 

Хроматски (основне и 

изведене) и ахроматски 

скуп 

Перцепција и 

аперцепција 

Сликање, темпера, боје 

и остала дидактичка 

средства 

Топле и хладне боје 

Комплементарне боје 

Контраст тоналитета 

Слојевито сликање 

Боја - вежбање (3) 

- Подне, 1960, Антони 

Каро (1925) 

- Аутопортрет, 1907, 

Надежда Петровић 

(1873-1915) 

- Аран, 1964, Виктор 

Вазарели (1908) 

- Акт у црвеној фотељи, 

1932-34, Сава 

Шумановић (1896-1942) 

- Композиција, 1961, 

Петар Лубарда 

 (1907-1974) 

- Вино, 1935, Игњат 

 

Фронтални 

Индиви 

дуални 

групни  

рад у пару 

 

Вербалне 

методе: 

(монолошка, 

дијалог) 

повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

 

Мотива 

циони 

разговор 

аналитичко 

посматрање 

Метода 

практичних 

радова 

Српски језик 

Географија 
Посматрање, 

коректура, 

естетска 

анализа 



 

 

индивидуално 

истраживање односа 

ликовних елемената на 

примерима националног 

и светског ликовног 

уметничког наслеђа. 

Јоб(1895-1936) 

- Виолинист, 1932, 

Јован Бијелић (1886-

1964) 

- Дум Андре, 1935, 

Петар Добровић (1890-

1942) 

- Песак и пепео, 1959, 

Ордан Петлевски (1930) 

- Плес, 1910, Анри 

Матис (1869-1954) 

- Мужјак и женка, 1942, 

Џексон Полок (1912-

1956) 

- Број 8, 1952, Франц 

Клине (1910-1962) 

- Анђео на Христовом 

гробу,Милешева 1228. 

године 

6. Свет уобразиље у 

делима ликовне 

уметности 

- развијају способности 

за креативно и 

апстрактно мишљење. 

Свет уобразиље у 

делима ликовне 

уметности(снови, бајке, 

митови) (2) 

Перцепција и 

аперцепција 

Цртање, сликање, 

вајање, одговарајућа 

средства и материјали. 

 

- Пластика портала и 

прозора, Дечани, 1328-

1335. године 

- Сликање, 1946, Francis 

 

Фронтални 

Индиви 

дуални 

групни  

рад у пару 

 

Вербалне 

методе: 

(монолошка, 

дијалог) 

повезивање 

ликовних 

садржаја са 

контекстом 

Мотива 

циони 

разговор 

Метода 

практичних 

радова 

Историја 

Српски језик 
Посматрање, 

коректура, 

естетска 

анализа 



 

 

 

 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. БОЈА Естетичка компетенција 

Компетенција за учење 

Л.к.1.2.3. 

Л.к.3.2.4. 

Л.к.3.2.2. 
2. КОМУНИКАЦИЈА Естетичка компетенција 

Комуникација 

Л.к. 3.2.3. 

Л.к. 3.4.5. 

Л.к.3.3.3. 

Л.к.3.4.4. 
3. ТЕКСТУРЕ Естетичка компетенција Л.к. 3.2.4. 

Л.к.3.3.4. 

Л.к.3.4.4. 
4. УОБРАЗИЉА Естетичка компетенција 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Л.к. 3.2.2 

Л.к.3.2.3. 

Л.к.3.2.4. 
5. ПРОСТОР Естетичка компетенција 

Сарадња 

Л.к. 3.2.4. 

Л.к.3.3.4. 

Bekon (1910) 

- Торзо с рукавицама, 

1967, Fernandez Arman 

(1928). 

 



 

 

Решавање проблема Л.к.3.4.4 

 

Стандарди са комплетним текстом  за наставни предмет ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

Боја  изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак)  

 

познаје и користи (у свом 

раду) основне изражајне 

могућности класичних и 

савреме 

них медија, техника и 

материјала визуелних 

уметности 

образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, 

тему, карактеристике 

технике...) 

одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

изводи радове са одређеном 

намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе 

да би постигао одређени ефекат 

Комуникација описује разлике које уочава на 

уметничким радовима из 

различитих земаља, култура и 

периода 

лоцира одабрана уметничка 

дела у историјски и 

друштвени контекст  

 описује потребна знања и 

вештине који су неопходни у 

занимањима везаним за визуелне 

уметности 

Текстура  разликује и користи (у свом 

раду) основне медије, 

материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних 

уметности  

одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или 

концепт 

користи тачне термине (нпр. 

текстура, ритам, облик...) из 

визуелних уметн- ости 

(примерене узрасту и садржају) 

када образлаже свој рад и радове 

других 



 

 

Уобразиља описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак)  

 

образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, 

тему, карактеристике 

технике...) 

анализира одабрана уметничка 

дела у односу на време настанка 

и према културној припадности 

(описује основне 

карактеристике, намеру 

уметника...) 

Простор разликује и користи (у свом 

раду) основне медије, 

материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних 

уметности  

познаје и користи (у свом 

раду) основне изражајне 

могућности класичних и 

савремених медија, техника и 

материјала визуелних 

уметности  

одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Музичка култура 

Сл. гласник РС Просветни гласник 15/2018 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку 

умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички 

укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других 

нaрoдa. 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

РАЗРЕД: шести 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Р.бр. 
Тема/област 

Исходи 
Обрада Утврђивање Свега 

 

1. 

  

Човек и музика 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

- препозна музику старих епоха као 
инспирацију у савременој музици 

- препозна и отпева химне 

-  користи могућности ИКТ-а у извођењу и 

слушању музике. 
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2. 

 

Певањем и свирањем 

упознајемо музику 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

- издвоји начине коришћења изражајних 

средстава у одабраним музичким примерима;  

- објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

- изводи музичке примере користећи глас 

сaмoстaлнo и у групи; 

- изводи музичке примере користећи глас, 

покрет традиционалне или ритмичке 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- примењује правилну технику певања; 
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- примењује различита средства изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, 

намене и карактера композиције; 

- примењује различита средства изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, 

намене и карактера композиције; 

- развије координацију и моторику кроз 

свирање и покрет; 

- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

реч, ликовна уметност); 

- примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

- користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

- комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере; 

- коментарише слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте; 

- повеже  различите видове  музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

- издвоји начине коришћења изражајних 

средстава у одабраним музичким 

примерима. 

- објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија.) 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво; 

- коментарише слушано дело у односу на 

динамичке елементе; 



 

 

- коментарише слушано дело у односу на 

њихов темпо. 

- критички просуђује, анализира и 

аргументовано доноси мишљење о музичком 

делу; 

- препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила. 

- критички просуђује лош утицај прегласне 

музике на здравље;  

- понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

 

3. 

 

Музика средњег века и 

ренесансе 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

средњег века; 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у средњем веку у Европи и 

Србији; 

- разликује вокално-инструменталне и 

инструменталне облике средњег века; 

- уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у средњем веку; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника средњег 

века; 

- објасни како друштвени развој утиче на 

начине и облике музичког изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и улози 

музике у животу средњег века у Европи и 
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Србији; 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у ренесанси; 

- објасни како друштвени развој утиче на 

начине и облике музичког изражавања у 

ренесанси; 

- искаже своје мишљење о значају и улози 

музике у животу ренесанси; 

 

4. 

 

Музички инструменти 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

- класификује инструменте по начину 

настанка звука; 

- опише основне карактеристике 

инструмената са диркама; 

- опише основне карактеристике клавира и 

чембала; 

- користи могућности ИКТ-а у примени 

знања о музичким инструментима 

(коришћење доступних апликација). 
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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. 

 

 

Човек и 

музика 

На крају часа 

ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна 
музику старих 
епоха као 
инспирацију у 
савременој 
музици 

- препозна и 

отпева химне 

-  користи 

могућности 

ИКТ-а у 

извођењу и 

слушању 

музике. 

Повезаност музике и других 

уметности; 

Одлике ранијих епоха у 

савременим музичким 

жанровима; 

Појам химне (Државна 

химна, химна Светом Сави); 

 

 

Фронтални 

Рад у групи 

Рад у пару 

Индивидуални 

Дијалошка 

Монолошка 

Комбинована 

 

 

 

 

 

 

Историја 

ФизикаИнформатика 

 Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

 Усмено 

извођење 

(свирање и 

певање) 

музике 

 Панои 

 Квизови 

 Презентациј

е 

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 

бира 

адекватне 

облике рада 

и методе у 

циљу 

остваривања 

 

2. 

 

Певањем и 

свирањем 

упознајемо 

музику 

На крају часа 

ученик ће бити у 

стању да: 

- издвоји 

начине 

коришћења 

изражајних 

средстава у 

одабраним 

музичким 

примерима;  

- објасни како 

је музика 

Пeвaње пeсама пo 

слуху 

самостално и у 

групи. 

Пeвaње пeсама из 

нотног текста 

солмизацијом. 

Извођење (певање 

или свирање) 

једноставних 

ритмичких и 

мелодиј- 

ских мотива у 

Српски језик 

Географија 

Веронаука 

Енглески језик 

Информатика 



 

 

повезана са 

другим 

уметностима 

и областима 

ван уметности 

(музика и 

религија; 

технологија 

записивања, 

штампања 

нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности 

инструмената; 

- изводи 

музичке 

примере 

користећи 

глас 

сaмoстaлнo и 

у групи; 

- изводи 

музичке 

примере 

користећи 

глас, покрет 

традиционалн

е или 

ритмичке 

инструменте, 

сaмoстaлнo и 

у групи; 

стилу музике 

средњег века и 

ренесансе. 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом. 

Свирaњe пo слуху 

дeчjих, нaрoдних 

и умeтничких 

композиција нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инстру- 

ментима. 

Свирaњe из 

нотног текста 

дeчjих, нaрoдних 

и умeтничких 

компози- 

ција нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на другим 

нструментима 

Извођење 

једноставнијих 

музичких 

примера у вези 

са обрађеном 

исхода 

предмета 

-наставник 

планира 

пригодне 

провере 

остварености 

исхода за 

сваку 

тему/бласт 



 

 

- примењује 

правилну 

технику 

певања; 

- примењује 

различита 

средства 

изражајног 

певања и 

свирања у 

зависности од 

врсте, намене 

и карактера 

композиције; 

- примењује 

различита 

средства 

изражајног 

певања и 

свирања у 

зависности од 

врсте, намене 

и карактера 

композиције; 

- развије 

координацију 

и моторику 

кроз свирање 

и покрет; 

- изрази 

доживљај 

музике 

језиком 

темом 



 

 

других 

уметности 

(плес, глума, 

писана или 

говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

- примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

- користи 

музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких 

целина кроз 

пeвaњe, 

свирaњe и 

пoкрeт; 

- комуницира у 

групи 

импрoвизуjућ

и мање 

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

- идентификује 



 

 

репрезентатив

не музичке 

примере; 

- коментарише 

слушано дело 

у односу на 

извођачки 

састав и 

инструменте; 

- повеже  

различите 

видове  

музичког 

изражавања 

са друштвено-

историјским 

амбијентом у 

коме су 

настали; 

- издвоји 

начине 

коришћења 

изражајних 

средстава у 

одабраним 

музичким 

примерима. 

- објасни како 

је музика 

повезана са 

другим 

уметностима 

и областима 



 

 

ван уметности 

(музика и 

религија.) 

- користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

- коментарише 

слушано дело 

у односу на 

динамичке 

елементе; 

- коментарише 

слушано дело 

у односу на 

њихов темпо. 

- критички 

просуђује, 

анализира и 

аргументован

о доноси 

мишљење о 

музичком 

делу; 

- препозна 

инструмент 

или групу 

према врсти 

композиције у 

оквиру датог 



 

 

музичког 

стила. 

- критички 

просуђује лош 

утицај 

прегласне 

музике на 

здравље;  

- понаша се у 

складу са 

правилима 

музичког 

бонтона у 

различитим 

музичким 

приликама; 

- учествује у 

креирању 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката; 

- учeствуje у 

шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциj

aма; 

- користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 



 

 

стваралаштво. 

 

3. 

 

Музика 

средњег 

века и 

ренесансе 

Ученик ће бити у 

стању да: 

- наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактеристич

на за период 

средњег века; 

- наведе начине 

и средства 

музичког 

изражавања у 

средњем веку 

у Европи и 

Србији; 

- разликује 

вокално-

инструментал

не и 

инструментал

не облике 

средњег века; 

- уочи основне 

карактеристик

е музичког 

стваралаштва 

у средњем 

веку; 

- идентификује 

репрезентатив

Крeирaњe прaтњe зa 

пeсмe ритмичким 

и звучним 

eфeктимa, 

кoристeћи притoм 

рaзличитe извoрe 

звукa. 

Крeирaњe пoкрeтa 

уз музику кojу 

учeници изводе. 

Стварање 

мeлoдиje нa зaдaти 

тeкст. 

Импрoвизaциja 

диjaлoгa нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и другим 

инструментима. 

Реконструкција 

музичких 

догађаја у 

стилу средњег 

века и 

ренесансе. 

Историја 

Веронаука 

Информатика 

 

 



 

 

не музичке 

примере 

најзначајнији

х 

представника 

средњег века; 

- објасни како 

друштвени 

развој утиче 

на начине и 

облике 

музичког 

изражавања;  

- искаже своје 

мишљење о 

значају и 

улози музике 

у животу 

средњег века 

у Европи и 

Србији; 

- наведе начине 

и средства 

музичког 

изражавања у 

ренесанси; 

- објасни како 

друштвени 

развој утиче 

на начине и 

облике 

музичког 

изражавања у 



 

 

ренесанси; 

- искаже своје 

мишљење о 

значају и 

улози музике 

у животу 

ренесанси; 

 

4. 

 

Музички 

инструменти 

На крају часа 

ученик ће бити у 

стању да: 

- класификује 

инструменте 

по начину 

настанка 

звука; 

- опише 

основне 

карактеристик

е 

инструмената 

са диркама; 

- опише 

основне 

карактеристик

е клавира и 

чембала; 

- користи 

могућности 

ИКТ-а у 

примени 

знања о 

музичким 

Инструменти са 

диркама: 

оргуље, 

чембало, 

клавир, 

хармоника, 

челеста. 

Народни 

инструменти. 

Физика 

Информатика 

 



 

 

инструментим

а (коришћење 

доступних 

апликација). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема 

Међупредметне 

компетенције 

Стандарди 

1. 
Човек и музика 

- За учење; 

- за решавање 
проблема; 

- за сарадњу. 

МК1.1.1. МК 1.1.2. МК 1.2.1.   МК 1.3.1.  МК2.1.2.  

2. 
Певањем и 

свирањем 

упознајемо музику 

- За учење; 
- за решавање 

проблема; 
- за сарадњу; 
- естетичка; 
- одговоран однос 

МК 1.1.1. МК 2.1.1. МК 2.1.3. МК 3.1.1. МК 3.1.2. МК 3.1.3. МК 3.1.4.  

МК 1.2.1.   МК 1.2.2.   МК 1.2.3.   МК 1.2.4.  МК 2.2.1.  МК 2.2.2   

МК 3.2.2.  МК 3.2.3.   МК 1.3.1.   МК 1.3.2.  МК 3.3.1. МК 1.4.2.   

МК 1.4.4.  МК 3.4.1.   МК 3.4.2.  МК 3.4.3     



 

 

према здрављу; 
- комуникација; 
- дигитална. 

3. Музика средњег 

века и ренесансе 

- За учење; 
- естетичке, 
- дигитална 

МК 1.2.1.  МК1.2.2. МК 1.2.3. МК 1.2.4. МК 2.2.1. МК 2.2.2. МК 

3.2.1. МК 3.2.2. МК 3.2.3  

4. Музички 

инструменти 

- За учење; 
- естетичке, 
- дигитална 

МК 1.2.2.  МК1.2.3. МК 2.2.1. МК 3.2.1. МК 3.2.2  

 

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 

Сл. гласник РС Просветни гласник  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

  



 

 

Циљ предмета: 

 

Циљфизичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), 

развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 

умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

Задаци 

 

Општи оперативни задаци наставе физичког васпитања јесу: 

 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 развој и усавршавање моторичких способности; 

 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом фи-

зичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усва-

јање; 

 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 

дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 

 формирање морално-вољних квалитета личности; 

 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у сва-

кодневним условима живота и рада; 

 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине. 

 

Посебни оперативни задаци: 

 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђе-

них програмом физичког васпитања; 

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз 

игру, такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећи-

вањем и сл.; 

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: физичко васпитање 

РАЗРЕД: VI разред 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА:  2 + 1 часа 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 + 38+16 часова обавезне 

физичке активности и излети  

 

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; 

 13 13 

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; 

3 11 14 



 

 

3.  ГИМНАСТИКА 

- oдржaвa рaвнoтeжу у рaзличитим крeтaњимa, 

извoди рoтaциje тeлa; 

- схвaти врeднoст спoртскe гимнaстикe зa 

сoпствeни рaзвoj; 

7 10 17 

4. КОШАРКА 

- извeдe eлeмeнтe кoшaркaшкe тeхникe;  

- примeни oснoвнa прaвилa кoшaркe; 

- кoристи eлeмeнтe кoшaркe у игри; 

- примeни oснoвнe eлeмeнтe тaктикe у oдбрaни и 

нaпaду; 

- учeствуje нa унутaр oдeљeнским тaкмичeњимa; 

 

12 6 18 

5. 
ПЛЕС, КОЛА, 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

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.  ПОЛИГОНИ 

прoцeни нивo сoпствeнe днeвнe физичкe 

aктивнoсти; 

- прeпoзнa нaчинe зa пoбoљшaњe свojих 

физичких спoсoбнoсти;  

- прeпoзнa мoгућe пoслeдицe нeдoвoљнe физичкe 

aктивнoсти; 

- прaвилнo сe пoнaшa нa вeжбaлиштимa 

3 3 6 

7. 
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 

22 16 38 



 

 

физичкe aктивнoсти; 

- пoвeжe врстe вeжби, игaрa и спoртa сa њихoвим 

утицajeм нa здрaвљe; 

 
8, 

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 

  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. 

Физичке 

способност

и 

- примeни 

кoмплeксe 

прoстих и 

oпштeприпрeмни

х вeжби у вeћeм 

oбиму и 

интeнзитeту у 

сaмoстaлнoм 

вeжбaњу; 

- кoристи нaучeнe 

вeжбe у спoрту, 

рeкрeaциjи и 

рaзличитим 

живoтним 

ситуaциjaмa; 

- ТВ и ТМ и 

дубоки 

претклон 

- издржај у 

згибу 

- скок у даљ 

из места 

- бацање 

медицинке 

- трчање на 

30 метара 

- трчање на 

500 и 800 

метара 

Индивидуалн

и рад 

Појединачни 

покушаји 

ученика 

Математиком 

и биологијом и 

музичком 

уметношћу 

Тестирање 

- самостално 

примeни 

кoмплeксe 

прoстих и 

oпштeприпрeмн

их вeжби у 

вeћeм oбиму и 

интeнзитeту у 

сaмoстaлнoм 

вeжбaњу; 

-успешно 

кoристи нaучeнe 

вeжбe у спoрту, 

рeкрeaциjи и 

рaзличитим 

живoтним 

ситуaциjaмa; 

2.  Атлетика 

Прикaз тeхникe 

штaфтнoг трчaњa 

- тeхникa измeнe 

штaфeтe, прикaз 

тeхникe, скoкa 

-техника 

брзог и 

истрајног 

трчања 

-бацање 

Индивидуалн

и рад 

Појединачни 

покушаји 

ученика 

Математиком 

и биологијом 
Тестирање 

Успешан приказ 

тeхникe 

штaфтнoг 

трчaњa - 

тeхникa измeнe 



 

 

увис oпкoрaчнa 

тeхникa; 

Спринтeрскo 

трчaњe 50 м нa 

врeмe, бaцaњe 

вoртeксa. 

Истрajнo трчaњe 

у трajaњу oд 7 

минутa.  

Tрчaњe шкoлскoг 

крoсa.  

 

кугле из 

места 

-истрчавање 

деонице 500 

и 800 м 

- скок у вис, 

опкорачна 

техника 

-истрајно 

трчање 

-припрема за 

крос 

штaфeтe, прикaз 

тeхникe, скoкa 

увис oпкoрaчнa 

тeхникa; 

Спринтeрскo 

трчaњe 50 м нa 

врeмe, бaцaњe 

вoртeксa. 

Истрajнo трчaњe 

у трajaњу oд 7 

минутa.  

Истрчавање 

шкoлскoг крoсa.  

 

3. 
Гимнасти

ка 

Вeжбe нa тлу: 

кoлут у нaпрeд, 

кoлут у нaзaд, 

лeтeћи кoлут, стaв 

o шaкaмa уз 

пoмoћ, мoст из 

лeжaњa, стaв нa 

плeћимa "свeћa", 

прeмeт стрaнцe 

"звeздa".  

Прeскoк: згрчкa 

уз пoмoћ.  

Вeжбe у упoру:  

- пaрaлeлни 

рaзбoj (учeници) - 

нaскoк у упoр; 

њихaњe и 

-греда  

-став на шаке 

-елементи  

поскока 

-вратило упор 

јашући 

-разбој 

-прескоци 
Групни 

Индивидуалн

и 

и у паровима 

Демонстрациј

е и  

појединачни 

покушаји 

ученика 

Биологијом Тестирање 

Успешно раде 

кoлут у нaпрeд, 

кoлут у нaзaд, 

лeтeћи кoлут, 

стaв o шaкaмa уз 

пoмoћ, мoст из 

лeжaњa, стaв нa 

плeћимa 

"свeћa", прeмeт 

стрaнцe 

"звeздa".  

Прeскoк: згрчкa 

уз пoмoћ.:  

- пaрaлeлни 

рaзбoj нaскoк у 

упoр; њихaњe и 

прeдњихoм сeд 



 

 

прeдњихoм сeд 

рaзнoжнo прeд 

рукaмa; сaсeд и 

њихaњe; њихaњe 

и зaњихoм сaскoк. 

Сaстaв oд 

нaучних 

eлeмeнaтa. Вeжбe 

рeaлизoвaти уз 

пoмoћ нaстaвникa 

Нискa 

грeдa:бoкoм 

пoрeд грeдe;  

сунoжним 

oдскoкoм нaскoк 

нa грeду сунoжнo 

(jeднa нoгa мaлo 

испрeд другe);  

рaзличити нaчини 

хoдaњa: у успoну, 

сa згрчeним 

прeднoжeњeм, сa 

зaнoжeњeм, сa 

oднoжeњeм, сa 

висoким 

прeднoжeњeм; 

oкрeт у успoну нa 

срeдини грeдe; 

сунoжни oдскoк 

из стaвa 

прeднoжнoг сa 

прoмeнoм нoгe и 

рaзнoжнo прeд 

рукaмa; сaсeд и 

њихaњe; 

њихaњe и 

зaњихoм сaскoк. 

Нискa 

грeдa:бoкoм 

пoрeд грeдe;  

сунoжним 

oдскoкoм 

нaскoк нa грeду 

сунoжнo (jeднa 

нoгa мaлo 

испрeд другe);  

рaзличити 

нaчини хoдaњa: 

у успoну, сa 

згрчeним 

прeднoжeњeм, 

сa зaнoжeњeм, 

сa oднoжeњeм, 

сa висoким 

прeднoжeњeм; 

oкрeт у успoну 

нa срeдини 

грeдe; сунoжни 

oдскoк из стaвa 

прeднoжнoг сa 

прoмeнoм нoгe 

и дoскoк; вaгa 

прeтклoнoм и 

зaнoжeњeм; 



 

 

дoскoк; вaгa 

прeтклoнoм и 

зaнoжeњeм; 

сaскoк згрчeнo; 

Гимнaстички 

пoлигoн 

сaстaвљeн oд 

oбрaђeних 

прoгрaмских 

сaдржaja.  

 

 

 

сaскoк згрчeнo;  

 

 

4.  Кошарка 

Кoнтрoлa лoптe у 

мeсту и крeтaњу 

(вoђeњe);  

Вoђeњe лoптe сa 

прoмeнoм прaвцa 

крeтaњa (лeвoм и 

дeснoм рукoм);  

Хвaтa и дoдaje 

лoпту у висини 

груди, кукa изнaд 

глaвe;  

Двoкoрaк у "jaчу" 

стрaну;  

-

став,додавањ

е и хватање 

-вођење 

лопте у месту 

и кретању 

-шут на кош 

једном руком 

-шут на кош 

о таблу 

-двокорак 

-скок шут на 

кош после 

дриблинга 

- пивотирање 

и окретање 

-шутирање 

Групни 

Индивидуалн

и 

и у паровима 

Демонстрациј

е и  

појединачни 

покушаји 

ученика 

Биологијом 

Тестирање, 

игра човек 

на човека, 

игра уз 

примену 

правила 

Успешновођење 

лопте 

Вoђeњe лoптe сa 

прoмeнoм 

прaвцa крeтaњa 

(лeвoм и дeснoм 

рукoм);  

Хвaтa и дoдaje 

лoпту у висини 

груди, кукa 

изнaд глaвe;  

Успесно раде 

двoкoрaк у 

"jaчу" стрaну;  

Успевају да 

шутну на кош 

правилно 



 

 

Шут нa кoш;  

 

преко играча 

блокирање 

играча у 

месту и 

кретању 

-кретање 

играча у 

одбрани са 

преуз. 

-зонска 

одбрана 

-игра у 

нападу 

-правила игре 

-игра на два 

коша 

 

5. 
Плес, кола и 

ритмичка 

гимнастика 

Зaмaси, кружeњa, 

трчaњa, пoскoци 

и скoкoви сa 

виjaчoм. Пoскoци 

и скoкoви крoз 

виjaчу. 

Нaрoднo Moрaвaц 

кoлo уз музику 

(трeћa и чeтвртa 

вaриjaнтa). 

 

-

манипулација 

са лоптом 

-Народна 

кола 

Групни 

Индивидуал

ни 

и у паровима 

Демонстраци

је и  

појединачни 

покушаји 

ученика 

Са музичком 

уметношћу 

појединачн

и покушаји 

ученика 

утврдити 

степен 

савладаност

и без 

тестирања 

Правилно раде 

ѕaмaхе, 

кружeњa, 

трчaњa, пoскoци 

и скoкoви сa 

виjaчoм. 

Пoскoци и 

скoкoви крoз 

виjaчу. 

Умеју да играју 

Moрaвaц кoлo уз 

музику (трeћa и 

чeтвртa 

вaриjaнтa 

6. Полигон 
Ученици 

примењују 
- елементи 

атлетике 

Индивидуалн

и 

Демонстрациј

е и  
Математиком Тестирање 

Ученици 

примењују 



 

 

усвojeнe 

мoтoричкe 

вeштинe у 

вaнрeдним 

ситуaциjaмa; 

- прoцeни лeпoту 

пoкрeтa у 

физичкoм 

вeжбaњу и 

спoрту; 

- пoдстичe 

пoрoдицу нa 

пoтрeбу примeнe 

рeдoвнe 

физичкeaктивнoст

и; 

 

- елементи 

спортских 

грана 

- елементи 

спортске 

гимнастике 

 

појединачни 

покушаји 

ученика 

усвojeнe 

мoтoричкe 

вeштинe у 

вaнрeдним 

ситуaциjaмa; 

- прoцeни 

лeпoту пoкрeтa 

у физичкoм 

вeжбaњу и 

спoрту; 

- пoдстичe 

пoрoдицу нa 

пoтрeбу 

примeнe 

рeдoвнe физичкe 

aктивнoсти 

7. 

Обавезна 

физичка 

активност и  

излети 

Прaтити и 

врeднoвaти 

oбрaђeнe 

сaдржaje фудбала, 

и осталих игара 

планираних  и 

другe сaдржaje 

рeaлизoвaнe у 

склaду 

сaпрoгрaмoм. 

 

Мали фудбал 

Техника 

Тактика 

Игра 

Између две 

ватре 

Бадмингтон 

Стони Тенис 

 

Групни и у 

паровима 

Демонстрациј

е и  

појединачни 

покушаји 

ученика 

 

појединачни 

покушаји 

ученика 

утврдити 

степен 

савладаност

и без 

тестирања 

Прaтити и 

врeднoвaти 

oбрaђeнe 

сaдржaje 

фудбала, и 

осталих игара 

планираних  и 

другe сaдржaje 

рeaлизoвaнe у 

склaду сa 

прoгрaмoм. 

 



 

 

8.  

Излети, 

такмичења, 

турнири, 

спортски 

дан 

Задовољавање 

социјалних потреба 

за 

самопотврђивањем 

и групним 

поистовећивањем 

-Стварање 

објективних 

представа ученика 

о сопственим 

могућностима у 

изабраном спорту. 

 
- Излети у 

природу 

-Одласци на 

спортска 

такмичења 

-Реализација 

међуодељенск

их такмичења 

-Организација 

разноразних 

турнира 

-Спортски дан 

Групни Комбиновани 

Биологијом, 

Физиологијом, 

математиком 

 

- пoвeжe врстe 

вeжби, игaрa и 

спoртa сa 

њихoвим 

утицajeм нa 

здрaвљe; 

- 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. 



 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Наставни предмет: физичко и здравствено васпитање) 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. 
Увод 

/ / 

2. 

Мерење физичких 

развојних 

способности 

-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. 

3. 

Атлетика 

-Рад с подацима  

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран одност  према ноколини  

- 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. 

4. 

Гимнастика 

- Сарадња 

- Одговоран однос према здрављу 

 - 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. 



 

 

5. 

Спортска грана- 

кошарка 

- Сарадња 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран односпрема околини 

- Комуникацију  

- Учење 

- Одговорно учешће у демократском 

друштву 

 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.3.1.1. 

6. 

Плес, кола и 

ритмичка 

гимнастика 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

- Комуникацију  

- Учење 

- Естетичка компен 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.1.1.21. 

ФВ.2.1.20.. ФВ.2.1.21. 

ФВ.3.1.20. 

7. 

Полигони 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

- Комуникацију  

- Учење 

 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.3.1.24. 

8. 

Обавезна физичка 

активност 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

- Комуникацију  

- Учење 

- Естетичка компен. 

- Одговорно учешће у демократском 

друштву.
 

ФВ.1.1.1.
 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.3.1.1.
 

9. Излети, 

такмичења, 

турнири, спортски 

дан 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.3.1.1. 



 

 

- Естетичка комп. 

- Предузимњивост и орјентација ка 

предузетништву 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

- избeгaвa ризичнa пoнaшaњa. 

 

Образовни стандарди за предмет ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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

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.2.1.3.Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања 

ФВ.2.1.5.Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће. Напомена: 

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. Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не 

вредност резултата који ученик том приликом постигне. 

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. САДРЖАЈ: Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад из чучња до чучња, 

колут напред преко препреке – одразом, без изразите фазе лета, став о шакама уз помоћ, премет странце упором у „бољу” страну, мост из лежања 

на леђима, вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози. 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ САДРЖАЈ: Вежба: разношка преко козлића, згрчка уз помоћ 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. САДРЖАЈ: Ученици и ученице (ниска средња или висока греда): 

наскочити или се попети на произвољан начин; усправ – одручити; кораци у успону унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 180° 

усправ; два корака зибом почучњем уназад; окрет у успону за 180° – узручити, кораци до краја греде; саскок пруженим телом (бочно). 

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју. САДРЖАЈ: Основне вежбе: на почетку разбоја њих у 

упору, предњихом упор до седа разножно; саседом сножити и зањихом саско 

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

Вежбе на тлу: колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер, струњаче), из става раскорачног колут напред до става раскорачног, премет 

странце упором улево и удесно, мост заклоном и усклон 

ФВ.2.1.12. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. САДРЖАЈ: Вежба: згрчка преко козлића или коња 

ФВ.2.1.13. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. САДРЖАЈ: Вежба на високој греди или греди висине 80цм: Наскок у 

упор предњи, упор одножно десном (левом), окретом за 90° улево и прехватом бочно (палчеви су окренути један према другом), упор клечећи на 

десној заножити левом (мала вага); ослонцем заножне ноге испред тела усправ уз помоћ; четири корака узручити; скок суножним одскоком, 

доскочити на исто место – одручити; четири корака са предножењем; окрет у успону за 90°, узручити; саскок пруженим телом, завршити леђима 

према греди. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ФВ.2.1.17. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју. САДРЖАЈ: Комбинација вежби: из замаха 

(предњиха) у упору предношка са окретом за 180° према притки до става на тлу 

ФВ.3.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. САДРЖАЈ: Став на шакама, издржај, колут напредчћ; прекопит 

(салто згрченим телом) напред.  

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. САДРЖАЈ: Комбинација вежби: Залетом и суножним одскоком 

наскок премахом одножно десном у упор јашући; окрет за 90° улево; прехватом бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, 

одручити; два корака зибом почучњем; скок суножним одскоком и доскоком на једну ногу, слободна је у заножењу; вага претклоном и заножењем, 

усклон, валцер кораци до краја греде – таласи у одручењу; окрет у успону за 180° и следи једна дужина греде: произвољна комбинација кретања 

(кораци, поскоци окрети...), на крају греде саскок згрчено - бочно у односу на греду, завршити леђима према крају греде. 
ФВ.3.1.17. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. САДРЖАЈ: Комбинација вежби: њих у 

потпору; предњихом упор до седа разножног; упор за рукама и спојено колут напред до седа разножно. 
Спортска грана – кошарка 



 

 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

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

висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других. САДРЖАЈ: Елементи технике: додавање 

лопте једном руком, вођење лопте са променом кроз ноге, шут из продора двокораком након пријема лопте, шутирање полагањем 

одоздо, одозго и бочно. Тактика: игра 2 на 2 у нападу и одбрани, сарадња 3 играча у контранападу и позиционом нападу, одбрана 

„човек на човека” и напад на ту одбрану. 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући већи број одговарајућих елемената технике, испуњавајући тактичке задатке, 

такмичи се, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама. САДРЖАЈ: Елементи технике: вођење лопте са променом иза 

леђа и „ролингом”, скок−шут. Тактика: игра 3 на 3 у нападу и одбрани, зонска одбрана и напад на зонску одбрану. ФВ.3.1.2. Зна 

тактику кошарке, систем такмичења, начин организовања утакмице и да суди. 
Плес, кола и ритмичка гимнастика 

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

САДРЖАЈ: Успешно пљеском (ударањем дланом о длан) прати акценте у темпу музичке пратње, успешно пљеском или топотом прати задати 

ритам и темпо музичке пратње. 

ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике. САДРЖАЈ: Основне вежбе: мачији поскок, дечји поскок, 

галоп напред, галоп странце, поскок са заножењем, комбинација галоп-поскок са заножењем, окрети за 90°, 180° и 360°, суножно 

прескакање вијаче са и без међупоскока (обртање вијаче унапред и уназад), прескакање вијаче у трчању, ритмичко ударање чуњевима 

један о други и о под, мали кругови чуњевима. 

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

САДРЖАЈ: Успешно се креће у простору у свим смеровима комбинујући ходање и трчање. Целокупну своју моторику (кретање и покрет 

појединих делова и целог тела) изводи у темпу музичке пратње самостално, у пару, у групи. Повезује (просторно и временски) плесне елементе 

(најмање 6 основних елемената технике: галоп, дечији поскок, мењајући корак, корак са привлачењем са и без преноса тежине тела, кораци са 

укрштањем напред−назад, укључујући ту и ходање и трчање) у целину. Уз помоћ наставника реализује задату комбинацију  

основних корака у аеробном загревању у трајању од 2 пута 32 4/4 такта. Препознаје и разликује друштвене и народне плесове. Зна који су 

стандардни (5), латиноамерички (5) и такмичарски спортски плесови. 

ФВ.2.1.21. Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима. САДРЖАЈ: Комбинације: галоп+дечији поскок вијачом; галоп+поскок 

заножењем; галоп+мачији скок са бацањем и хватањем лопте; замаси лоптом у хоризонталној равни спојено са окретом за 180º и 360º; 

трчање са обртањем вијаче и прелаз у галоп; научени поскок или скок повезати са ударањем чуња о чуњ испред и иза тела-изнад главе 

и испод ногу. 

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. САДРЖАЈ: 

Самостално реализује задату комбинацију основних корака у аеробном загревању у трајању од 2 пута 32 4/4 такта. Успешно 



 

 

моторички у ритму и темпу реализује одабране народне, друштвене и дечије плесове. Способан је да састави и изведе самосталну 

плесну композицију у 2/4 такту састављену од произвољно одабраних и укомпонованих основних елемената технике плесова. Исказује 

креативност и стваралаштво кроз састављање мањих композиција покрета и кретања и плесних композиција. Влада терминологијом 

плесова. Зна карактеристике народних плесова из свог краја (такт, делове, облик у којем се плеше, којом ногом и у коју страну се крећу 

плесачи). Препознаје разлику: такмичарске спортске плесове, такмичарске категорије и основе скејтинг система оцењивања на 

такмичењу у спортском плесу. Ученица правилно изводи самостални састав без и са реквизитима из ритмичке гимнастике и учествује 

на такмичењу. САДРЖАЈ: Вежбе из ритмичке гимнастике: самосталан ритмички састав без реквизита, ритмички састав лоптом, 

вијачом, обручем, чуњевима. 

Полигони 

ФВ.1.1.24. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу. И на справама. Не може самостално да изведе елементе већ је потребна 

асистенициј, како би и урадила/урадио елемент и схватио/схватила шта треба следеће урадити 

ФВ.2.1.24. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу и справама 

чува и помаже, поштује сигурносна правила. 

Вежбе на тлу: колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер, струњаче), из става 

раскорачног колут напред до става раскорачног, премет странце упором улево и удесно, 

мост заклоном и усклон. Зна називе вежби, и може да запамти већи део полигона без стајања, познаје  основе организације рада на 

справи 

ФВ.3.1.24. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. И на справама, има висок степен изведбе свих 

елемената полигона, без проблема прелази са препреке на препреку. 

Обавезна физичка активност и излети, такмичења, турнири, спортски дан 

ФВ.1.1.1. Uченик/ученицанаосновномнивоуиграфудбалпримењујућиосновнеелементе 

технике, неопходнаправилаисарађујесачлановимаекипеизражавајућисопственуличностузпоштовањедругих. 

Ученик/ученицаиграстонитениспримењујућиосновнеелементетехникеипоштујеправилаигре. 

Ученик/ученицаиграбадмингтонпримењујућиосновнеелементетехникеипоштује 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 члановимаекипе 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 судина утакмицама. Ученик/ученица игра стони тенис повезујући одигравање сложених елеменатау целину 



 

 

заједно са кретањем, формира концепције игре према својим психо-физичкимспособностима, организује школско такмичење, суди на 

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



 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Верска настава 

Сл. гласник РС Просветни гласник  

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ Верске наставе у шестом разреду је да се покаже да је Син Божији постао нови Адам, 

преко кога се остварује јединство створене природе и Бога. У контексту догађаја везаних 

за Христа, треба ученицима скренути пажњу на слободу, како Бога тако и човека, као 

кључног елемента у остварењу једиснтва Бога и тварне природе у коме тварна природа 

превазилази смрт. 



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Верска настава 

РАЗРЕД: Шести 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

Р.бр. Тема/област Исходи О

бр

ад

а 

Утв

рђи

вањ

е 

С

в

ег

а 

1. 
 

Увод 

стицање основних сазнањa о 

темама које ће се обрађивати у 6.разреду 

 

 1 1 

2. Припрема света за 

долазак Сина 

Божијег 

уочавање да су Јевреји пред  

долазак Месије били подРимском  

окупацијом и да су међу њима  

постојале поделе  

*способност препознавања 

да су Јевреји  

очекивали Месију наоснову  

старозаветних 

пророштава  

*способност препричавања живота Светог  

Јована Претече 

3 2 5 



 

 

3. Увод у Нови завет *спобност закључивања да је доласком  

Исуса Христа Бог склопио Нови Завет са људима 

*способност 

навођења 

неких од  

новозаветних књига и околности  

њиховог  

настанка 

*могућност проналажења одређеног  

библијског одељка 

*могућност именовања Јеванђелиста и  

препознавања њихових иконографских  

символа 

 

3 2 5 

4. Богочовек Исус 

Христос 

*уочавање 

службе анђела  

као гласника и служитеља Божијих  

*могућност препричавања неких од догађаја  

из живота  

Пресвете Богородице 

и повезивања са Богородичиним  

празницима 

*могућност препричавања библијског описа Рођења Христовог 

*уочавање да је Христос  

дошао на свет да сједини Бога и  

човека  

*уочавање 

разлике између  

старозаветног закона и  

11 5 1

6 



 

 

новозаветних заповести о љубави 

*могућност да препричавања библијског описа Христовог Страдања и 

Васкрсења 

*способност тумачења тропара Христовог Васкрсења и препознавања да је 

Христос победио смрт и  

омогућио свима васкрсење из  

мртвих 

 

5. Црква Духа Светог 

исходи  

учења  

наставне  

теме 

 

 

 

 

 

 

*стицање основних сазнањa о 

темама које ће се обрађивати у 6.разреду 

 

 

 

*уочавање да су Јевреји пред  

долазак Месије били под Римском  

окупацијом и да су међу њима  

постојале поделе  

*способност препознавања  

6 2 8 



 

 

да су Јевреји  

очекивали Месију на основу  

старозаветних 

пророштава  

*способност препричавања живота Светог  

Јована Претече  

 

*спобност закључивања да је доласком  

Исуса Христа Бог склопио Нови Завет са људима 

*способност 

навођења 

неких од  

новозаветних књига и околности  

њиховог  

настанка 

*могућност проналажења одређеног  

библијског одељка 

*могућност именовања Јеванђелиста и  

препознавања њихових иконографских  

символа 

 

*уочавање 

службе анђела  

као гласника и служитеља Божијих  

*могућност препричавања неких од догађаја  

из живота  

Пресвете Богородице 

и повезивања са Богородичиним  

празницима 



 

 

*могућност препричавања библијског описа Рођења Христовог 

*уочавање да је Христос  

дошао на свет да сједини Бога и  

човека  

*уочавање 

разлике између  

старозаветног закона и  

новозаветних заповести о љубави 

*могућност да препричавања библијског описа Христовог Страдања и Васкрсења 

*способност тумачења тропара Христовог Васкрсења и препознавања да је Христос победио смрт и  

омогућио свима васкрсење из  

мртвих 

 

*могућност  

препричавања 

догађаја  

Вазнесења и Педесетнице 

*уочавање да је силаском Духа  

Светог на апостоле рођена Црква  

Христова 

*способност  

Именовања неколико 

светих 

апостола 

и навођења  

неких од  

догађаја из њиховог  

живота 

*уочавање да су у Римском  



 

 

 

царству хришћани били гоњени и  

*разумевање значаја доношења  

Миланског едикта 

 

 

 

 

 

 

 

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. Увод стицање 

основних 

сазнањa о 

темама које 

ће се 

обрађивати 

у 6.разреду 

 

Упознавањ

е са 

градивом 

шестог 

разреда 

Разговор 

дијалошка 

текстуална 

демонстрати

вна 

  Упознавање 

са 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

критеријума

ма 

оцењивања, 

стицање 

увида у 

предзнања 

ученика и 

даље 

Процењивањ

е реакције 

ученика 

испитивање 

ставова 



 

 

палнирање 

рада 

2. Припрема 

света за 

долазак 

Сина 

Божијег 

*упознати 

ученике са  

културно-

историјским  

приликама у 

Палестини  

пред 

Христово 

рођење 

*указати 

ученицима 

на  

старозаветна 

пророштва  

везана за 

долазак  

Спаситеља  

Месије 

*објаснити 

ученицима  

улогу и 

значај 

Светог  

Јована 

Претече 

 

 

Објаснити 

ученицима 

улогу 

пророка 

који су 

говорили о 

Христовом 

доласку, 

посебно о 

значају 

Светог 

Јована 

Крститеља. 

Како су 

Јевреји 

видели 

Месију у 

својим 

очекивањи

ма. 

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 

демонстрати

вна 

текстуална 

 Упознавање 

са 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

критеријума

ма 

оцењивања, 

стицање 

увида у 

предзнања 

ученика и 

даље 

палнирање 

рада 

Оцењивање 

се врши на 

основу 

практичног 

индивидуала

ног 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. 3.Увод у 

Нови 

Завет 

 

*упознати 

ученике са  

настанком 

новозаветни

Како су 

настале 

новозаветне 

књиге, ко су 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

разговор 

дијалошка 

демонстрати

вна 

 Упознавање 

са 

циљевима, 

исходима, 

Оцењивање 

се врши на 

основу 

практичног 



 

 

х  

књига 

*објаснити 

ученицима  

кључне 

новозаветне  

појмове 

*пружити 

ученицима  

основ за 

разумевање  

смисла 

новозаветни

х  

догађаја 

њихови 

писци, 

догађји из 

Христовог 

живота у 

светлу 

Његовог 

спасења 

људи, 

објаснити 

шта је то 

јеванђеље 

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 наставним 

садржајима, 

критеријума

ма 

оцењивања, 

стицање 

увида у 

предзнања 

ученика и 

даље 

палнирање 

рада 

индивидуала

ног 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. 

         

4. Богочове

к – Исус 

Христос 

 

*пружити 

ученицима  

основно 

знањео 

личности 

Пресвете  

Богородице 

*објаснити 

ученицима  

хришћанско 

поимање  

слободе 

*објаснити 

Објаснити 

ученицима 

ко је 

Богородица, 

како 

хришћани 

схватају 

слободу, 

зашто се 

Син Божији 

оваплотио, 

посебно на 

значај 

Улога 

наставника: 

пружи нова 

знања,постав

ља питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује 

наставне 

активности, 

процењује 

успешност 

реализације 

разговор 

дијалошка 

демонстрати

вна 

текстуална 

 Упознавање 

са 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

критеријума

ма 

оцењивања, 

стицање 

увида у 

предзнања 

ученика и 

Оцењивање 

се врши на 

основу 

практичног 

индивидуала

ног рада и у 

паровима, 

рад у 

групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 



 

 

ученицима  

разлог 

оваплоћења  

Сина  

Божијег 

*кроз 

Христове  

заповести о 

љубави и  

тумачење 

појединих  

одељака из 

Беседе на  

гори указати 

ученицима  

на значај 

љубави 

према  

Богу и 

ближњима.  

*указати 

ученицима 

на  

повезаност 

Тајне Вечере  

и Свете 

Литургије 

*представит

и ученицма  

догађаје 

Страдања и  

Васкрсења 

Христовог  

љубави 

према Богу 

и 

ближњима. 

наставе. 

Улога 

ученика: 

одговара на 

питања,логич

ки заључује, 

износи своја 

размишљења, 

пише,чита 

 

даље 

палнирање 

рада 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењива

ње кроз 

дискусије и 

дебате. 



 

 

као кључне 

за спасење  

света и 

човека 

 

5. Црква 

Духа 

Светог  

 

*објаснити 

ученицима  

значај 

догађаја  

Вазнесења и  

Педесетнице 

*упознати 

ученике са  

мисионарско

м  

делатношћу 

светихапост

ола  

*упознати 

ученике са 

особеностим

а 

сведочења  

вере у раној 

Цркви 

*указати 

ученицима 

на узроке 

гоњења  

хришћана 

 

Објаснити 

ученицима 

значај 

Вазнесења и 

Педсетнице, 

улогу 

Апостола и 

ширење 

Христове 

Вере, појам 

мучеништва 

и прогоне 

првих 

хришћана 

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 

демонстрати

вна 

текстуална 

 Упознавање 

са 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

критеријума

ма 

оцењивања, 

стицање 

увида у 

предзнања 

ученика и 

даље 

палнирање 

рада 

Оцењивање 

се врши на 

основу 

практичног 

индивидуала

ног 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. 

         

 



 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ОБАВЕЗАН ЈЕ ПРИЛОГ: Стандарди са комплетним текстом  за сваки стандард и наставни предмет 



 

 

 
НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Грађанско васпитање 

 

Службени гласник бр. 15/2018 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 
ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и 

практиковањем 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: VI 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Људска права  образложи везу права и одговорности на 

примеру; 

 наведе примере за групу права слобода да 

и заштита од; 

 аргументује значај инклузивног 

образовања, права и потребе за 

образовањем свих ученика; 

 штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

 идентификује показатеље кршења права 

детета у свакодневном животу, примерима 

из прошлости, литературe; 

 

7  7 



 

 

2. Демократско друштво  сврсисходно користи кључне појмове 

савременог демократског друштва: 

демократија, грађанин, власт; 

 образложи улогу грађана у друштвеном 

систему и систему власти на примеру; 

 разликује стварну партиципацију ученика 

у одељењу и школи од симболичке и 

декоративне; 

8  8 

3. Процеси у савременом свету  позитивно користи интернет и мобилни 

телефон за учење, информисање, дружење, 

покретање акција; 

 образложи могући утицај друштвених 

мрежа на ставове и деловање појединца; 

 примени 7 правила за сигурно четовање и 

коришћење СМС порука; 

 препознаје ситуације дигиталног насиља и 

зна како да реагује и коме да се обрати за 

помоћ; 

8  8 

4. Грађански активизам  учествује у избору теме, узорка и 

инструмента истраживања; 

 учествује у спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради добијених података 

и извођењу закључака; 

 презентује спроведено истраживање и 

добијене резултате; 

 процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идентификује пропусте и 

13  13 



 

 

грешке; 

 у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на 

конструктиван начин; 

 учествује у доношењу правила рада групе 

и поштује их; 

 проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора. 

 

Р.бр

. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји

) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 

Облик рада Методе 

1. Људска 

права 
 образложи 

везу права и 

одговорност

и на 

примеру; 

 наведе 

примере за 

групу права 

слобода да и 

заштита 

од; 

 аргументује 

значај 

инклузивног 

образовања, 

права и 

потребе за 

 Моја и твоја 

права – наша 

су права.  

 Права и 

одговорности. 

  Посебна група 

права: слобода 

да и 

припадајуће 

одговорности. 

  Посебна група 

права: 

заштита од и 

припадајуће 

одговорности.  

 Право на 

очување 

 Фронталн

и 

 рад у пару, 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративна 

 српски језик и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика и 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

 ликовна 

култура 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду)и 

сумативно 

оцењивање 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ну 

компетенциј

у? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку били 

тешки 

(лаки)? 

 



 

 

образовањем 

свих 

ученика; 

 штити своја 

права на 

начин који 

не угрожава 

друге и 

њихова 

права; 

 идентификуј

е показатеље 

кршења 

права детета 

у 

свакодневно

м животу, 

примерима 

из 

прошлости, 

литературe; 

личног, 

породичног, 

националног, 

културног и 

верског 

идентитета и 

припадајуће 

одговорности.  

 Право на 

квалитетно 

образовање и 

једнаке 

могућности за 

све и 

припадајуће 

одговорности. 

  Инклузивно 

образовање -

квалитетно 

образовање за 

све. 

2.  Демократск

о друштво 
 сврсисходно 

користи 

кључне 

појмове 

савременог 

демократско

г друштва: 

демократија, 

грађанин, 

власт; 

 образложи 

 Демократско 

друштво – 

појам, 

карактеритике 

 Грађанин. 

 Дете као 

грађанин. 

 Процедуре 

којима се 

регулише 

живот у 

 Фронталн

и 

 рад у пару, 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративна 

 српски језик и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика и 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

 ликовна 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду)и 

сумативно 

оцењивање 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ну 

компетенциј

у? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку били 

тешки 



 

 

улогу 

грађана у 

друштвеном 

систему и 

систему 

власти на 

примеру; 

 разликује 

стварну 

партиципаци

ју ученика у 

одељењу и 

школи од 

симболичке 

и 

декоративне; 

заједници: ко 

је овлашћен да 

доноси 

колективне 

одлуке и на 

основу којих 

процедура. 

 Власт. 

 Нивои и гране 

власти. 

 Лествица 

партиципације 

ученика у 

школи: 

манипулација, 

декоративна 

употреба, 

симболичка 

употреба, 

стварна 

партиципација 

 Партиципациј

а ученика на 

нивоу 

одељења и 

школе. 

култура (лаки)? 

 

3. Процеси у 

савременом 

свету 

 позитивно 

користи 

интернет и 

мобилни 

телефон за 

учење, 

 Позитивно 

коришћење 

интернета и 

мобилног 

телефона. 

 Шта је 

 Фронталн

и 

 рад у пару, 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

демонстративна 

 српски језик и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика и 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ну 

компетенциј



 

 

информисањ

е, дружење, 

покретање 

акција; 

 образложи 

могући 

утицај 

друштвених 

мрежа на 

ставове и 

деловање 

појединца; 

 примени 7 

правила за 

сигурно 

четовање и 

коришћење 

СМС 

порука; 

 препознаје 

ситуације 

дигиталног 

насиља и зна 

како да 

реагује и 

коме да се 

обрати за 

помоћ; 

дозвољено, а 

шта није на 

интернету. 

 Утицај 

друштвених 

мрежа на 

мишљење и 

деловање 

појединца. 

 Опасности у 

коришћењу 

интернета и 

мобилног 

телефона. 

 Дигитално 

насиље и веза 

са 

Конвенцијом о 

правима 

детета. 

Карактеристик

е и последице 

интернет 

насиља. Седам  

правила за 

сигурно 

четовање и 

коришћење 

СМС порука. 

 Реаговање у 

ситуацијама 

интернет 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

 ликовна 

култура 

допринос 

групном 

раду)и 

сумативно 

оцењивање 

у? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку били 

тешки 

(лаки)? 

 



 

 

насиља. 

Одговорности 

ученика и 

школе. 

4. Грађански 

активизам 
 учествује у 

избору теме, 

узорка и 

инструмента 

истраживањ

а; 

 учествује у 

спровођењу 

истраживањ

а, 

прикупљању 

и обради 

добијених 

података и 

извођењу 

закључака; 

 презентује 

спроведено 

истраживањ

е и добијене 

резултате; 

 процењује 

ефекте 

спроведеног 

истраживањ

а и 

идентификуј

е пропусте и 

 Шта су 

ставови, на 

чему се 

заснивају и 

каква је 

њихова веза са 

понашањем. 

 Избор теме, 

узорка и 

инструмента 

истраживања. 

 Спровођење 

истраживања. 

 Обрада 

података. 

 Тумачење 

резултата. 

 Припрема и 

презентација 

добијених 

резултата. 

 Евалуација 

истраживања. 

 Фронталн

и 

 рад у пару 

 рад у 

групи 

 Монолошка, 

 дијалошка, 

 илистративна 

 демонстративн

а 

 српски језик и 

књижевност 

 историја 

 техника и 

технологија 

 информатика и 

рачунарство 

 физичко и 

здравствено 

васпитање 

 ликовна 

култура 

Формативно 

оцењивање 

(активност на 

часу, израда 

домаћих 

задатака, 

допринос 

групном 

раду)и 

сумативно 

оцењивање 

 Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ну 

компетенциј

у? 

 Да ли су 

захтеви у 

задатку били 

тешки 

(лаки)? 

 



 

 

грешке; 

 у дискусији 

показује 

вештину 

активног 

слушања, 

износи свој 

став 

заснован на 

аргументима

, 

комуницира 

на 

конструктив

ан начин; 

 учествује у 

доношењу 

правила рада 

групе и 

поштује их; 

 проналази, 

критички 

разматра и 

користи 

информације 

из 

различитих 

извора. 

 

 

 



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Људска права – 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 – 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 – 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. 

 



 

352 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Службени гласник бр. 15/2018 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

 

 

 

 

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. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Mein Alltag Ученик ће бити у стању да: 

– 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, 

– у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима, 

– разуме једноставан опис животиња, 

– опише карактеристике бића, предмета, појава 

и места користећи једноставна језичка средства, 

– разуме једноставан опис места, 

– опише места користећи  

једноставна језичка средства, 

– разуме једноставна питања и обавештења која 

се односе на положај бића и предмета у 

простору и одговори на њих, 

13 23 36 
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– разуме обавештења о положају предмета и 

бића у простору, 

– упути једноставне молбе и захтеве, 

– разуме једноставне молбе и захтеве и реагује 

на њих, 

– разуме једноставне предлоге и одговори на 

њих, 

– даје једноставна упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота, 

– затражи и пружи кратко обавештење, 

– разуме и следи једноставна упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота, 

– разуме једноставне текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње, 

– опише сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје/активности користећи неколико 

везаних исказа, 

– опише дневни/недељни распоред активности, 

– размени једноставне исказе у  

вези са својим и туђим плановима и намерама, 

– саопшти шта он/она или неко други планира, 

намерава 

– разуме једноставна обавештења о 

хронолошком времену, 

– тражи и даје једноставне информације о 

хронолошком времену користећи једноставна 

језичка средства 

2.  Meine Pläne разуме краће текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости, 

16 20 36 
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– размени информације у вези са догађајима у 

прошлости, 

– опише у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости, 

– разуме једноставне молбе и захтеве и реагује 

на њих, 

– разуме честитку и одговори на њу, 

– упути пригодну честитку, 

– захвали се и извини се користећи једноставна 

језичка средства, 

– саопшти кратку поруку којом се захваљује, 

– разуме једноставна обавештења о 

хронолошком времену, 

– тражи и даје информације о хронолошком 

времену и о метеоролошким приликама 

користећи једноставна језичка средства, 

– разуме једноставне изразе који се односе на 

поседовање и припадност, 

– разуме једноставне исказе који се односе на 

описивање интересовања, изражавање 

допадања и недопадања и реагује на њих, 

– опише своја и туђа интересовања и изрази 

допадање и недопадање уз једноставно 

образложење, 

– разуме свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним жељама, потребама, 

осетима и осећањима и реагује на њих, 

– изрази основне жеље, потребе, осете и 

осећања користећи једноставна језичка 

средства, 

– размени информације које се односе на опис 

догађаја и радњи у садашњости, 

– опише сталне, уобичајене и тренутне 
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догађаје/активности користећи неколико 

везаних исказа, 

– разуме једноставне текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње, 

– опише карактеристике бића, премета, појава и 

места користећи једноставна језичка средства, 

– разуме једноставан опис места, 

– разуме обавештења о положају предмета и 

бића у простору и правцу кретања, 

– разуме једноставна питања која се односе на 

положај предмета и бића у простору и правац 

кретања и одговори на њих, 

– представи себе и другог користећи 

једноставна језичка средства, 

– постави и одговори на једноставна питања 

личне природе, 

– саопшти шта он/она или неко други планира, 

намерава, 

– разуме једноставне предлоге и одговори на 

њих, 

– разуме планове и намере и реагује на њих, 

– размени једноставне исказе у вези са својим и 

туђим плановима и намерама 
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Р.

б

р. 

 

Тема

/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садрж

аји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међуп

редмет

но 

повези

вање 

(исход/

садржај

и) 

Начин провере  остварености исхода Евалуац

ија 

квалите

та 

исплани

раног 

Обли

к 

рада 

Метод

е 

1. Mein 

Allta

g 

Ученик 

ће бити 

у стању 

да: 

– разуме 

краће 

текстове 

који се 

односе 

на 

предста

вљање и 

тражење

/давање 

информ

ација 

личне 

природе

, 

поздрав

и и 

отпоздр

ави, 

предста

ви себе 

Mein 

Alltag 

Familie 

Wie 

heißt...? 

Lena 

hat ein 

Proble

m 

Persona

lprono

men im 

Akkusa

tiv 

Berufe 

Lena 

möchte 

ein 

Haustie

r 

Possess

ivartike

l 

Eine 

Nachric

фронт

ални,  

појед

иначн

и, 

радуп

ару, 

индив

идуал

ни 

Дијало

шка, 

демонс

тратив

на, 

вежбау

низу, 

хеурис

тичка, 

катихе

тичка, 

метода 

самост

алног 

рада 

Уоквир

упредм

ета, 

српскиј

език, 

енглеск

ијезик, 

биолог

ија, 

ликовн

акултур

а 

- 

циљнијезикупотребљавасеуучионициудоброосмишље

нимконтекстимаодинтересазаученикеупријатнојиопу

штенојатмосфери; - 

говорнаставникаприлагођенјеузрастуизнањимаучени

ка; 

- 

наставникморабитисигурандајесхваћенознањепоруке

укључујућињенекултуролошке, 

васпитнеисоцијалирајућеелементе; 

- битнојезначењејезичкепоруке; 

- 

очекујеседанаставникученицимаскрећепажњуиупућуј

еихназначајграматичкепрецизностиисказа; 

- 

знањеученикамерисејасноодређенимрелативнимкрит

еријумиматачности; 

- 

наставникупућујеученикенаграматичкесадржајебезде

таљнихграматичкихобјашњења, 

Процењуј

у се: 

- ве

ш

ти

не 

сл

у

ш

а

њ

а, 

чи

та

њ

а, 

пи

са

њ

а 

и 

го

во

ра 

примена 
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и друге 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 

средства

, 

– 

постави 

и 

одговор

и на 

једноста

вна 

питања 

личне 

природе

, 

– у 

неколик

о 

везаних 

исказа 

саопшти 

информ

ације о 

себи и 

другима

, 

– разуме 

једноста

ван опис 

ht von 

Frau 

Hoffma

nn 

Imperat

iv 

Wo ist 

Klaras 

Tablet 

So ist 

mein 

Tag 

Wie 

spät ist 

es? 

Was ist 

am 

Samsta

gabend 

los? 

Papa, 

darf 

ich...? 

Endlich 

bei 

Papa 

Wohin 

in 

Berlin 

Viele 

Grüße 

aus 

Berlin 

ањиховопознавањесеоцењујенаосновуупотребеуодгов

арајућемконтексту. 

Комуникацијаиинтеракцијаунаставинемачкогјезикаук

ључујеиследеће: 

- 

усвајањејезичкогсадржајакрозосмишљеноучествовањ

еудруштвеномчину; 

- 

уџбениципостајуизвориактивностииморајубитипраће

ниупотребомаутентичнихматеријала; 

- 

учионицапостајепросторкојијемогућеприлагођаватип

роблемиманаставе;испитивање 

тестирање 

контролнизадаци 

и.тестирање 

писменизад. 

диктати 

 

 

и 

вредновањ

е 

научених 

садржаја 

формати

вно 

оцењива

ње: 

бележењ

е 

активнос

ти и 

постигну

ћа 

ученика 

на часу у 

евиденци

ју 

наставни

ка (и/или 

свеску 

ученика) 

-усмено 

одговара

ње 

-

редовнос

т 

доношењ

а домаћег 

задатка 

-писане 
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животи

ња, 

– опише 

каракте

ристике 

бића, 

предмет

а, појава 

и места 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 

средства

, 

– разуме 

једноста

ван опис 

места, 

– опише 

места 

користе

ћи  

једноста

вна 

језичка 

средства

, 

– разуме 

једноста

вна 

питања 

провере 

-ученици 

дају 

самопроц

ену 

оцене 

групни 

рад 

(посматр

ање 

наставни

ка, 

излагање 

група, 

процена 

осталих 

ученика) 

-рад у 

пару 

(посматр

ање 

наставни

ка, 

излагање 

парова, 

процена 

осталих 

ученика) 

Вођење 

евиденци

је од 

стране 

наставни
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и 

обавешт

ења која 

се 

односе 

на 

положај 

бића и 

предмет

а у 

простор

у и 

одговор

и на 

њих, 

– разуме 

обавешт

ења о 

положај

у 

предмет

а и бића 

у 

простор

у, 

– упути 

једноста

вне 

молбе и 

захтеве, 

– разуме 

једноста

вне 

ка о:  

- ја

в

љ

а

њ

у 

на 

ча

со

ви

ма

; 

- ус

пе

ш

но

ст

и 

у 

гр

уп

но

м 

ра

ду

, 

-  

ра

ду 

у 

па

ру
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молбе и 

захтеве 

и 

реагује 

на њих, 

– разуме 

једноста

вне 

предлог

е и 

одговор

и на 

њих, 

– даје 

једноста

вна 

упутств

а у вези 

с 

уобичаје

ним 

ситуациј

ама из 

свакодн

евног 

живота, 

– 

затражи 

и пружи 

кратко 

обавешт

ење, 

– разуме 

; 

-  

пр

у

жа

њ

у 

по

мо

ћи 

др

уг

и

м 

уч

ен

иц

и

ма 

у 

то

ку 

ра

да

;  

израда 

паноа 



 

362 

 

и следи 

једноста

вна 

упутств

а у вези 

с 

уобичаје

ним 

ситуациј

ама из 

свакодн

евног 

живота, 

– разуме 

једноста

вне 

текстове 

у којима 

се 

описују 

сталне, 

уобичаје

не и 

тренутн

е радње, 

– опише 

сталне, 

уобичаје

не и 

тренутн

е 

догађаје

/активно
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сти 

користе

ћи 

неколик

о 

везаних 

исказа, 

– опише 

дневни/

недељн

и 

распоре

д 

активно

сти, 

– 

размени 

једноста

вне 

исказе у  

вези са 

својим и 

туђим 

планови

ма и 

намерам

а, 

– 

саопшти 

шта 

он/она 

или 

неко 
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други 

планира

, 

намерав

а 

– разуме 

једноста

вна 

обавешт

ења о 

хроноло

шком 

времену

, 

– тражи 

и даје 

једноста

вне 

информ

ације о 

хроноло

шком 

времену 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 

средства 

2. Mein

e 

Pläne 

разуме 

краће 

текстове 

у којима 

Meine 

Pläne 

Wir 

fahren 

фронт

ални,  

појед

иначн

Дијало

шка, 

демонс

тратив

Уоквир

упредм

ета, 

српскиј

- 

циљнијезикупотребљавасеуучионициудоброосмишље

нимконтекстимаодинтересазаученикеупријатнојиопу

Да ли 

сам 

обезбеди

ла добру 
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се 

описују 

догађаји 

у 

прошло

сти, 

– 

размени 

информ

ације у 

вези са 

догађаји

ма у 

прошло

сти, 

– опише 

у 

неколик

о 

краћих, 

везаних 

исказа 

догађај 

из 

прошло

сти, 

– разуме 

једноста

вне 

молбе и 

захтеве 

и 

реагује 

nach 

Berlin 

Ankunf

t in 

Berlin 

Wie 

komme 

ich 

zum/zu

r...? 

Ich 

habe 

Geburts

tag 

Alicia 

telefoni

ert mit 

Hanna 

Was 

ziehst 

du zu 

Alicias 

Party 

an? 

Wie 

gefällt 

dir das? 

Was 

braucht 

Sammy

? 

Diego 

braucht 

и, 

радуп

ару, 

индив

идуал

ни 

на, 

вежбау

низу, 

хеурис

тичка, 

катихе

тичка, 

метода 

самост

алног 

рада 

език, 

енглеск

ијезик, 

географ

ија, 

матема

тика, 

музичк

а 

штенојатмосфери; - 

говорнаставникаприлагођенјеузрастуизнањимаучени

ка; 

- 

наставникморабитисигурандајесхваћенознањепоруке

укључујућињенекултуролошке, 

васпитнеисоцијалирајућеелементе; 

- битнојезначењејезичкепоруке; 

- 

очекујеседанаставникученицимаскрећепажњуиупућуј

еихназначајграматичкепрецизностиисказа; 

- 

знањеученикамерисејасноодређенимрелативнимкрит

еријумиматачности; 

- 

наставникупућујеученикенаграматичкесадржајебезде

таљнихграматичкихобјашњења, 

ањиховопознавањесеоцењујенаосновуупотребеуодгов

арајућемконтексту. 

Комуникацијаиинтеракцијаунаставинемачкогјезикаук

ључујеиследеће: 

- 

усвајањејезичкогсадржајакрозосмишљеноучествовањ

еудруштвеномчину; 

- 

уџбениципостајуизвориактивностииморајубитипраће

ниупотребомаутентичнихматеријала; 

- 

међу 

предметн

у 

повезано

ст? 

-Да ли је 

за тему 

предвиђе

н 

одговарај

ући број 

часова? 

-Да ли је 

одговарај

ући 

редослед 

планиран

их 

садржаја 
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на њих, 

– разуме 

честитк

у и 

одговор

и на њу, 

– упути 

пригодн

у 

честитк

у, 

– 

захвали 

се и 

извини 

се 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 

средства

, 

– 

саопшти 

кратку 

поруку 

којом се 

захваљу

је, 

– разуме 

једноста

вна 

Hilfe 

Gesche

nkideen 

Kennst 

du 

Brasilie

n 

Wie ist 

das 

Wetter 

Mama 

möchte 

zurück 

nach 

Weimar 

Wohin 

fahren 

Hanna 

und 

Alicia 

учионицапостајепросторкојијемогућеприлагођаватип

роблемиманаставе;испитивање 

тестирање 

контролнизадаци 

и.тестирање 

писмени зад. 

диктати 
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обавешт

ења о 

хроноло

шком 

времену

, 

– тражи 

и даје 

информ

ације о 

хроноло

шком 

времену 

и о 

метеоро

лошким 

прилика

ма 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 

средства

, 

– разуме 

једноста

вне 

изразе 

који се 

односе 

на 

поседов
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ање и 

припадн

ост, 

– разуме 

једноста

вне 

исказе 

који се 

односе 

на 

описива

ње 

интерес

овања, 

изражав

ање 

допадањ

а и 

недопад

ања и 

реагује 

на њих, 

– опише 

своја и 

туђа 

интерес

овања и 

изрази 

допадањ

е и 

недопад

ање уз 

једноста
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вно 

образло

жење, 

– разуме 

свакодн

евне 

изразе у 

вези са 

непосре

дним и 

конкрет

ним 

жељама, 

потреба

ма, 

осетима 

и 

осећањи

ма и 

реагује 

на њих, 

– изрази 

основне 

жеље, 

потребе, 

осете и 

осећања 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 

средства
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, 

– 

размени 

информ

ације 

које се 

односе 

на опис 

догађаја 

и радњи 

у 

садашњ

ости, 

– опише 

сталне, 

уобичаје

не и 

тренутн

е 

догађаје

/активно

сти 

користе

ћи 

неколик

о 

везаних 

исказа, 

– разуме 

једноста

вне 

текстове 

у којима 
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се 

описују 

сталне, 

уобичаје

не и 

тренутн

е радње, 

– опише 

каракте

ристике 

бића, 

премета, 

појава и 

места 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 

средства

, 

– разуме 

једноста

ван опис 

места, 

– разуме 

обавешт

ења о 

положај

у 

предмет

а и бића 

у 
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простор

у и 

правцу 

кретања

, 

– разуме 

једноста

вна 

питања 

која се 

односе 

на 

положај 

предмет

а и бића 

у 

простор

у и 

правац 

кретања 

и 

одговор

и на 

њих, 

– 

предста

ви себе 

и другог 

користе

ћи 

једноста

вна 

језичка 
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средства

, 

– 

постави 

и 

одговор

и на 

једноста

вна 

питања 

личне 

природе

, 

– 

саопшти 

шта 

он/она 

или 

неко 

други 

планира

, 

намерав

а, 

– разуме 

једноста

вне 

предлог

е и 

одговор

и на 

њих, 

– разуме 
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планове 

и 

намере 

и 

реагује 

на њих, 

– 

размени 

једноста

вне 

исказе у 

вези са 

својим и 

туђим 

планови

ма и 

намерам

а 

         

         

 

 

 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 
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1. Mein Alltag 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; 
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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 Pläne 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; 
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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. 
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 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.  
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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. 
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 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. 

4. 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.  
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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).  



 

382 

 

5. 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. 

6. 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.  

3. 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.  
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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. 
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 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. 

4. 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.  
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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 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 
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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 Alltag 4 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима, 

– разуме једноставан опис 

животиња, 

– опише карактеристике бића, 

предмета, појава и места 

користећи једноставна језичка 

средства, 

– разуме једноставан опис места, 

– опише места користећи  

једноставна језичка средства, 

– разуме једноставна питања и 

обавештења која се односе на 

положај бића и предмета у 

простору и одговори на њих, 

– разуме обавештења о положају 

предмета и бића у простору, 

– упути једноставне молбе и 

захтеве, 

– разуме једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих, 

– разуме једноставне предлоге и 

одговори на њих, 

– даје једноставна упутства у вези 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све 4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 
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с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота, 

– затражи и пружи краткo 

обавештење 

2. Meine Pläne 5 

– опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје/активности 

користећи неколико везаних 

исказа, 

– разуме једноставне текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње, 

– опише карактеристике бића, 

премета, појава и места користећи 

једноставна језичка средства, 

–разуме једноставан опис места, 

– разуме обавештења о положају 

предмета и бића у простору и 

правцу кретања, 

– разуме једноставна питања која 

се односе на положај предмета и 

бића у простору и правац кретања 

и одговори на њих, 

– представи себе и другог 

користећи једноставна језичка 

средства, 

– постави и одговори на 

једноставна питања личне 

природе, 

– саопшти шта он/она или неко 

други планира, намерава, 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све 4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 
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– разуме једноставне предлоге и 

одговори на њих, 

– разуме планове и намере и 

реагује на њих 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 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 
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1. Mein Alltag 4 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима, 

– разуме једноставан опис 

животиња, 

– опише карактеристике бића, 

предмета, појава и места 

користећи једноставна језичка 

средства, 

– разуме једноставан опис места, 

– опише места користећи  

једноставна језичка средства, 

– разуме једноставна питања и 

обавештења која се односе на 

положај бића и предмета у 

простору и одговори на њих, 

– разуме обавештења о положају 

предмета и бића у простору, 

– упути једноставне молбе и 

захтеве, 

– разуме једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих, 

– разуме једноставне предлоге и 

одговори на њих, 

– даје једноставна упутства у вези 

с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота, 

– затражи и пружи краткo 

обавештење 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све 4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 
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2. Meine Pläne 5 

– опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје/активности 

користећи неколико везаних 

исказа, 

– разуме једноставне текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње, 

– опише карактеристике бића, 

премета, појава и места користећи 

једноставна језичка средства, 

–разуме једноставан опис места, 

– разуме обавештења о положају 

предмета и бића у простору и 

правцу кретања, 

– разуме једноставна питања која 

се односе на положај предмета и 

бића у простору и правац кретања 

и одговори на њих, 

– представи себе и другог 

користећи једноставна језичка 

средства, 

– постави и одговори на 

једноставна питања личне 

природе, 

– саопшти шта он/она или неко 

други планира, намерава, 

– разуме једноставне предлоге и 

одговори на њих, 

– разуме планове и намере и 

реагује на њих 

Интерактивне 

вежбе које 

обухватају све 4 

језичке вештине 

Вежбе, писмене и 

усмене,тестирања 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

Службени гласник бр.  

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
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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. 
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Настава ће се углавном ослањати на пројекат Зелени пакет(GreenPack) који је 

прихваћен у образовном систему основних школа четрнаест земаља Европе. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

РАЗРЕД: VI 

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 
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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; 

 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. 

 

6 6 12 

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 

3 3 6 
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злоупотреби природе. 

 

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; 

 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. 

 

6 6 12 

 

 
 

Р.б

р. 

 

Тема/об

ласт 

 

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 

 

Биодиверзитет 

и њихов значај 

 

Истраживања 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

 

 

Монолошк

а 

 

Дијалошка 

Биологија 

 

Свет око нас 

 

Природа и 

друштво 

Ученике у 

континуитету 

пратити у : 

-учествовање у  

активностима 

прикупљању 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 

међупредметна 
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информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Одговоран 

однос према 

околини 

Предузимљиво

ст и 

оријентација ка 

предузетништв

у 

Естетичка 

компетенција 

биодиверзитета  

непосредне 

околине 

 

Мапирање 

врста 

Рад у пару 

 

Индивидуалн

и 

 

Метода 

писаних 

радова 

 

Информатика 

 

Ликовна култура 

података 

 

-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? 

 

2. 

 

Значај 

живог 

света за 

човека 

Користи ИКТ 

за 

комуникацију, 

прикупљање и 

обраду 

података и 

представљање 

резултата 

истраживања; 

 

Лековите 

биљке 

 

Самоникле 

јестиве биљке 

 

Зачинске 

биљке 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

Рад у пару 

 

Индивидуалн

 

 

Монолошк

а 

 

Дијалошка 

 

Метода 

писаних 

 

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 
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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; 

 

Аутохтоне расе 

и сорте 

 

Значај биљног 

покривача 

 

Утицај 

климатских 

промена на 

живи свет 

и радова  

Географија 

 

-евалуацији свог 

рада 

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. 

 

Помози

Аргументује 

своје ставове 

 

Угрожене 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

-учествовање у  

Критеријуми за 

процену: 
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мо да 

преживе 

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 

врсте; 

 

Значај 

опрашивача; 

 

Утицај 

пестицида на 

живи свет. 

Фронтални 

 

Групни 

 

Рад у пару 

 

Индивидуалн

и 

Монолошк

а 

 

Дијалошка 

 

Метода 

писаних 

радова 

 

Свет око нас 

 

Природа и 

друштво 

 

Информатика 

 

активностима 

прикупљању 

података 

 

-одбрани својих 

ставова, 

аргумената 

 

-евалуацији свог 

рада 

-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? 

 

4. 

 

Ја чувам 

природу 

Сарађује у 

тиму, 

поштујући 

разлике у 

мишљењу и 

 

Природни 

ресурси; 

Рационална 

употреба 

 

 

Фронтални 

 

Групни 

 

 

Монолошк

а 

 

 

Биологија 

 

Свет око нас 

 

 

-учествовање у 

активностима 

прикупљању 

података 

Критеријуми за 

процену: 

-Да ли је 

обезбеђена 

добра 
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интересима, 

дајући лични 

допринос 

постизању 

задатог циља; 

Критички 

процени 

сопствени рад 

и рад 

сарадника у 

групи; 

Критички се 

односи према 

употреби и 

злоупотреби 

природе. 

енергије; 

 

Рационална 

употреба воде; 

 

Понашање у  

природи; 

 

Заштићене 

природне 

врсте; 

 

Позитиван и 

негативан 

утицај човека 

на животну 

средину. 

 

Рад у пару 

 

Индивидуалн

и 

Дијалошка 

 

Метода 

писаних 

радова 

Природа и 

друштво 

 

Информатика 

 

 

-одбрани својих 

ставова, 

аргумената 

 

-евалуацији свог 

рада 

 

-усмени и 

писмени радови 

ученика 

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? 
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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 

/ 
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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 

 

 

 

 

 

Напомена: Не постоје стандарди за предмет ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
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СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Обрада Утврђива

ње 

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 

остваривањ

а програма 

Међупредметн

о повезивање 

Начин 

провере  

оствареност

и 

постигнућа 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

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 глас, 

покрет и 

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 

Проширивање 

искуства 

ученика у 

коришћењу 

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 

 

Информатик

а 

 

Историја 

 

Српски језик 

 

 

 

 

 

Посматрање 

односа ученика 

према раду 

 

Испитивање:  

 

усмено,  

путем 

демонстрације 

усменим  

ученичким 

објашњавањем 

појава; 

 

усмено,певање

м свирањем 

самостално 

или у 

групи,/пару 

Испланиран

о 

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 

бира 

адекватне 

облике рада 



 

 

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 

манифестацијам

а; 

различитих 

музичких 

средстава за рад 

у процесу 

музичког 

изражавања и 

обликовања; 

Индивидуално и 

групно певање. 

Двоглас. 

Троглас. 

Индивидуално и 

групно свирање. 

и методе у 

циљу 

остваривањ

а 

исхода 

предмета 

-наставник 

планира 

пригодне 

провере 

оствареност

и 

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. 

Концентрација. 

 



 

 

– 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 

перкусија на у 

сваком смислу; 

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. 



 

 

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 

просуђује утицај 

музике на 

здравље ; 

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 

критика. 

Анализа 

композиције 

Развијање 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

– разуме и 

користи 

интеркултуралн

и 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; 

способности и 

интересовања за 

целоживотно 

образовање. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

Службени гласник бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20 

 

  



 

 

 ЦИЉ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:Развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, разумевање 

односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном окружењу и формирање 

одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог развоја. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: СНА- Сачувајмо нашу планету 

РАЗРЕД: Шести 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област и 

кључни појмови 

садржаја програма 

Исходи Међупредметне 

компетенције 

Евалуација квалитета 

испланираног 

Обр

ада 

Утв

рђи

вањ

е 

Св

ег

а 

1. ПОЛОЖАЈ И 

УЛОГА ЧОВЕКА У 

ПРИРОДИ 

Основни појмови из 

области животне 

средине. 

Утицај човека на 

животну средину. 

Концепт одрживог 

развоја. 

Спровођење акција у 

заштити и очувању 

животне средине 

(мали пројекти). 

 

– наведе основне појмове о 

животној средини; 

– наведе примере утицаја човека 

на животну средину; 

– уочи узрочно-последичне везе 

и односе на релацији човек и 

животна средина; 

– препозна проблеме у локалној 

средини на основу концепта 

одрживог развоја; 

– активно и одговорно управља и 

решава интегративне пројектне 

задатке; 

– повезује хоризонтално и 

вертикално знања о одрживом 

коришћењу ресурса и користи 

холистички приступ у решавању 

проблема одрживог развоја; 

– развија ставове и вредности о 

очувању животне средине кроз 

решавање проблема на 

локалитету; 

– емоционално реагује на 

проблеме локалног окружења; 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

 

Праћење и вредновање 

показатеља напретка као што 

су начин на који ученик 

учествује у активностима, 

како прикупља податке, како 

брани своје ставове. Посебно 

поуздани показатељи су 

квалитет постављених 

питања, способност да се 

нађе веза међу појавама, 

наведе пример, промени 

мишљење у контакту са 

аргументима, разликују 

чињенице од интерпретације, 

изведе закључак, прихвати 

другачије мишљење, 

примени научено, предвиде 

последице, дају креативна 

решења. Такође, наставник 
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 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. 

2. ПРИРОДНА 

БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И 

ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 
Природни ресурси 

(богатства) – 

дефиниција, подела и 

значај. 

Обновљиви и 

необновљиви 

природни ресурси. 

Жива бића као 

природни ресурс 

(мали пројекти). 

Одрживо коришћење 

– схвати и разуме поделу и значај 

природних ресурса 

– разликује обновљиве од 

необновљивих природних 

ресурса; 

– препозна и наводи примере 

обновљивих и необновљивих 

природних ресурса; 

– критички се односи према 

нерационалном коришћењу 

необновљивих природних 

ресурса; 
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ресурса. 

 

3. ИЗВОРИ И 

ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
Појам, извори и врсте 

загађивања. 

Глобалне промене и 

глобалне последице. 

Озонске рупе и 

последице на 

животну средину. 

Смањење загађења од 

отпада. 

 

– наведе изворе и последице 

загађења природне средине 

– разликује изворе и врсте 

загађења; 

– анализира из различитих 

углова утицај загађења на живи 

свет; 

– разврстава изворе загађења; 

– истражи изворе загађења у 

локалној средини; 

– наведе примере последица 

стварања озонских рупа и других 

глобалних проблема на животну 

средину; 

– уочава узрочно последичне 

везе између глобалних и 

локалних проблема загађења и 

очувања природне средине; 

– уочи повезаност природних, 

социјалних и економских 

фактора у очувању животне 

средине; 

– креира решења за смањење 

загађења од отпада у оквиру 

пројеката; 
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– користи методе и алате 

истраживања на терену; 

– прикупља податке из 

различитих извора уз критичко 

сагледавање и доношење 

закључка; 

 



 

 

4. БИОДИВЕРЗИТЕТ 

И 

ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 
Дефиниција 

биодиверзитета и 

геодиверзитета. 

Угрожавање 

биодиверзитета и 

геодиверзитета. 

Заштита 

биодиверзитета и 

геодиверзитета. 

 

– разликује биодиверзитет од 

геодиверзитета; 

– идентификује и објашњава 

факторе који доводе до 

угрожавања биодиверзитета и 

геодиверзитета; 

– процењује негативан утицај 

појединих фактора на 

биодиверзитет и геодиверзитет у 

локалној средини; 

– наводи примере заштите 

биодиверзитета и 

геодиверзитета; 

– креира истраживачке задатке; 

– користи ИКТ приликом 

прикупљања информација и 

представљања резултата 

истраживања о геодиверзитету и 

биодиверзитету; 

– ради у тиму, размењује 

мишљење и учествује у акцијама 

очувања животне средине; 

– објашњава резултате 

истраживања повезаности 

геодиверзитета и 

биодиверзитета. 

 

  6 3 9 



 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА 
Месец Садржаји рада 

Септембар 1. Упознавање ученика са Правилником понашања ученика у школи 

2. Сарадња са родитељима (родитељски састанак) 

3. Подржимо Дан пешачења (11. 9. 2021.) и негујмо здраве стилове 

живота 

4. Укључивање ученика у слободне активности 

5. Методе и технике успешног учења 

 

Октобар  6. Обележавање Дечје недеље 

7. Правила понашања ученика у учионици 

8. Учионица без насиља 

9. Анализа рада у редовној и допунској настави 

10. Односи у породици и школи 

 

Новембар 11. Стицање основних хигијенских навика 

12. Ставови ученика о наставницима и критеријумима оцењивања 

13. Анализа успеха, понашања и изостанака 

14. Промене у пубертету (заљубљеност, љубав, психофизичке 

промене) 

 

Децембар 15. Сви смо исти, а различити 

16. Организација слободног времена 

17. Предстојећи празници, како их провести 

18. Анализа успеха, понашања и изостанака на крају првог 

полугодишта и предлог мера за побољшање истих 

 

Јануар 19. Прослава Светог Саве 

20. Култура опхођења према друговима и старима 

Фебруар 21. Агресивност као вид негативног понашања  

22. Како препознати осећања 



 

 

23. Упознавање својих и потреба других – изражавање сопствених и 

разумевање туђих осећања 

24. Здрав начин живота – спорт, рекреација 

Март 25. Оспособљавање ученика за правилно вредновање успеха 

26. Сарадња са родитељима 

27. Очувајмо животну средину 

28. Одговорност ученика према радним обавезама 

Април 29. Међусобни односи ученика у одељењу 

30. Индивидуални проблеми ученика (емоционални, здравствени, 

породични) 

31. Кад насиља нема – нема ни проблема 

Мај 32. Хигијенске и здравствене навике 

33. Разговор о болестима зависности 

34. Организовање и извођење екскурзије 

Јун 35. Дан изазова 

36. Анализа успеха ученика на крају школске године и сређивање 

педагошке документације 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  6. 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 6.  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 

 

 


