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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

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

користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; 

да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз 

књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, 

истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 

повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа 

делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна 

знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској 

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

функционално да повезује садржаје предметних област. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 4 

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

е 

Свега 

1. КЊИЖЕВНОСТ  користи књижевне термине и појмове 

обрађиване у претходним разредима и 

повезује их са новим делима која чита; 

 истиче универзалне вредности књижевног 

дела и повезује их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи;  

 чита са разумевањем различите врсте текстова 

и коментарише их, у складу са узрастом; 

 разликује народну од ауторске књижевности и 

одлике књижевних родова и основних 

књижевних врста; 

 разликује основне одлике стиха и строфе –

укрштену, обгрљену и парну риму; слободни 

и везани стих; рефрен; 

 тумачи мотиве (према њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке слике у 

одабраном лирском тексту; 

 локализује књижевна дела из обавезног 

школског програма; 

 разликује етапе драмске радње; 

 разликује аутора књижевноуметничког текста 

од наратора, драмског лица или лирског 

субјекта; 

 разликује облике казивања (форме 

приповедања); 

 идентификује језичко-стилска изражајна 

48 6 54 
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средства и разуме њихову функцију;   

 анализира идејни слој књижевног дела 

служећи се аргументима из текста; 

– уочава разлике у карактеризацији ликова 

према особинама: физичким, говорним, 

психолошким, друштвеним и етичким; 

 разликује хумористички од ироничног и 

сатиричног тона књижевног дела; 

– критички размишља о смислу књижевног 

текста и аргументовано образлаже свој став; 

– доводи у везу значење пословица и изрека са 

идејним слојем текста; 

 препознаје националне вредности и негује 

културно-историјску баштину; 

 разматра аспекте родне равноправности у вези 

са ликовима књижевно-уметничких текстова; 

 препоручује књижевно дело уз кратко 

образложење;  

– упоређује књижевно и филмско дело настало 

по истом предлошку, позоришну представу и 

драмски текст 

 ЈЕЗИК  разликује глаголске начине и неличне 

глаголске облике и употребљава их у складу 

са нормом; 

 одређује врсте непроменљивих речи у 

типичним случајевима; 

 уочава делове именичке синтагме;  

 разликује граматички и логички субјекат; 

 разликује сложени глаголски предикат од 

зависне реченице са везником да; 

 препознаје врсте напоредних односа међу 

26 26 52 
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реченичним члановима и независним 

реченицама; 

 идентификује врсте зависних реченица; 

 исказује реченични члан речју, предлошко-

падежном конструкцијом, синтагмом и 

реченицом; 

 примењује основна правила конгруенције у 

реченици; 

 доследно примењује правописну норму; 

– разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат; 

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА говори на задату тему поштујући 

књижевнојезичку норму; 

– разликује књижевноуметнички од 

публицистичког функционалног стила; 

– саставља кохерентан писани текст у складу са 

задатом темом наративног и дескриптивног 

типа; 

– пише једноставнији аргументативни текст 

позивајући се на чињенице; 

–користи технички и сугестивни опису 

изражавању;  

– препознаје цитат и фусноте и разуме њихову 

улогу; 

– проналази потребне информације у 

нелинеарном тексту; 

– пише електронску (имејл, SMS) поруку 

поштујући нормативна правила;  

– примењује различите стратегије читања 

(информативно, доживљајно, истраживачко и 

др.); 

– саставља текст репортажног типа (искуствени 

6 32 38 
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или фикционални); 

– правилно употребљава фразеологизме и 

устаљене изразе који се јављају у литерарним и 

медијским текстовима намењеним младима. 
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Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 
Облик 

рада 

Методе 

1. К
Њ

И
Ж

Е
В

Н
О

С
Т

 

 

 користи књижевне 

термине и појмове 

обрађиване у 

претходним разредима 

и повезује их са новим 

делима која чита; 

 истиче универзалне 

вредности књижевног 

дела и повезује их са 

сопственим искуством 

и околностима у 

којима живи;  

 чита са разумевањем 

различите врсте 

текстова и 

коментарише их, у 

складу са узрастом; 

 разликује народну од 

ауторске књижевности 

и одлике књижевних 

родова и основних 

књижевних врста; 

 разликује основне 

одлике стиха и строфе 

–укрштену, обгрљену 

и парну риму; 

ЛЕКТИРА 

 

ЛИРИКА 

1. Јован Дучић: 

Подне 

2. Милан Ракић: 

Божур 

3. Владислав 

Петковић Дис: 

Међу својима 

4. Милутин Бојић: 

Плава гробница 

5. Десанка 

Максимовић: 

Крвава бајка  

6. Стеван 

Раичковић: После 

кише 

7. Јован Јовановић 

Змај: Јутутунска 

јухахаха 

8. Рабиндранат 

Тагоре: Папирни 

бродови 

9. Вислава 

Шимборска: 

Фронталн

и 

 

Групни 

 

Рад у 

паровима 

 

Индивиду

ални 

Дијалош

ка 

метода 

 

Моноло

шка 

метода 

Текст 

метода 

Комбино

вана 

метода 

 

Метода 

писменог 

рада 

Језик 

Историја 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Филмска 

уметност 

Позоришна 

уметност 

Иницајлни / 

полугодишњ

и/годишњи 

тест 

Контролни 

задаци 

 

Усмена 

провера 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања , а на 

основу 

стандарда 

који су унети 

у план 
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слободни и везани 

стих; рефрен; 

 тумачи мотиве (према 

њиховом садејству 

или контрастивности) 

и песничке слике у 

одабраном лирском 

тексту; 

 локализује књижевна 

дела из обавезног 

школског програма; 

 разликује етапе 

драмске радње; 

 разликује аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 

драмског лица или 

лирског субјекта; 

 разликује облике 

казивања (форме 

приповедања); 

 идентификује језичко-

стилска изражајна 

средства и разуме 

њихову функцију;   

 анализира идејни слој 

књижевног дела 

служећи се 

аргументима из 

текста; 

– уочава разлике у 

Облаци 

 

ЕПИКА 

1. Народна бајка 

(једна по избору): 

Међедовић / 

Чудотворни 

прстен / 

Златоруни ован 

2. Стефан Митров 

Љубиша: Кањош 

Мацедоновић 

(одломак) 

3. Радоје 

Домановић: Вођа 

(одломак) 

4. Петар Кочић: 

Кроз мећаву 

5. Иво Андрић: 

Јелена, жена које 

нема (одломак) 

6. Данило Киш: 

Прича о 

печуркама / 

Еолска харфа 

7. Алфонс Доде: 

Последњи час / 

Владимир 

Набоков: Лош 

дан  

8. Дневник Ане 
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карактеризацији 

ликова према 

особинама: физичким, 

говорним, 

психолошким, 

друштвеним и 

етичким; 

 разликује 

хумористички од 

ироничног и 

сатиричног тона 

књижевног дела; 

– критички размишља о 

смислу књижевног 

текста и 

аргументовано 

образлаже свој став; 

– доводи у везу значење 

пословица и изрека са 

идејним слојем текста; 

 препознаје 

националне вредности 

и негује културно-

историјску баштину; 

 разматра аспекте 

родне равноправности 

у вези са ликовима 

књижевно-уметничких 

текстова; 

 препоручује 

књижевно дело уз 

Франк  (одломак)    

9. Ефраим Кишон: 

Код куће је 

најгоре (једна 

прича по избору) 

10.  Афоризми 

(Душан Радовић и 

други)       

ДРАМА 

1. Бранислав 

Нушић: Власт 

(одломак) 

2. Вида 

Огњеновић: 

Кањош 

Мацедоновић 

(одломак о 

сусрету Кањоша 

и Фурлана) 

 

НАУЧНОПОПУЛ

АРНИ И 

ИНФОРМАТИВН

И ТЕКСТОВИ 

 

Обавезна дела 

1. Михајло Пупин: 

Са пашњака до 

научењака 

(одломак) 

2. Јелена 
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кратко образложење;  

– упоређује књижевно и 

филмско дело настало 

по истом предлошку, 

позоришну представу и 

драмски текст 

Димитријевић:  

Седам мора и 

три океана 

(одломак) / 

Милош 

Црњански: Наша 

небеса („Крф, 

плава гробница“ 

– одломак) 

Једно дело по 

избору 

1. Јован Цвијић: 

Охридско језеро 

(одломак) / Пеђа 

Милосављевић: 

Потера за 

пејзажима 

2. Светлана Велмар 

Јанковић: Српски 

Београд деспота 

Стефана (Капија 

Балкана) 

3. Уметнички и 

научнопопуларни 

текстови о 

природним 

лепотама и 

културноисторијс

ким 

споменицима 

завичаја   
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4. Избор из 

енциклопедија и 

часописа за децу 

 

 

 

 

ДОМАЋА 

ЛЕКТИРА 

 

1. Епске народне 

песме 

покосовског 

тематског круга 

(Смрт војводе 

Пријезде, Диоба 

Јакшића ипесма 

по избору) 

2. Епске народне 

песме о хајдуцима 

и ускоцима (Мали 

Радојица, Стари 

Вујадин, Старина 

Новак и кнез 

Богосав; Иво 

Сенковић и ага од 

Рибника, Ропство 

Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у 

књижевности: 

   - одломак из 
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Житија Светог 

Симеона (o 

опроштају оца од 

сина);  

    - избор из 

народних прича и 

предања (на 

пример Свети 

Сава и ђаво, 

легенде о Светом 

Сави);  

    - избор из 

ауторске поезије о 

Св. Сави (на 

пример Матија 

Бећковић: Прича 

о Светом Сави) 

4. Мирослав Антић: 

Плави чуперак и 

Шашава књига 

(избор) 

5. Антоан де Сент 

Егзипери: Мали 

Принц; Момо 

Капор: Мали 

Принц 

6. Јован Стерија 

Поповић: 

Покондирена 

тиква 

7. Душан 
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Ковачевић: 

Свемирски змај  

8. Дејан Алексић: 

Ципела на крају 

света / Игор 

Коларов: 

Дванаесто море 

 

ДОПУНСКИ 

ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

 (бирати 3 дела) 

 

1. Милорад Павић: 

Руски хрт 

(одломак) 

2. Тургењев: Шума 

и степа 

3. Антон Павлович 

Чехов: 

Чиновникова 

смрт 

4. Јанко 

Веселиновић: 

Хајдук Станко 

(одломак из 

првог дела 

романа) 

5.  Гордана 

Малетић: 

Катарке Београда 

(прича Зебња и 



 

18 

 

друге) 

6. Урош Петровић: 

Загонетне приче 

7. Александар 

Манић: У 

свитање света 

8. Јасминка 

Петровић: Лето 

кад сам научила 

да летим 

9. Градимир 

Стојковић: 

Хајдук у 

Београду  

10. Корнелија 

Функе: Срце од 

мастила 

11. Душица Лукић: 

Земља је у квару 

(избор) 

12. Гордана 

Брајовић: из 

збирке песама 

Индија, Индија 

(Пролази слон 

пун мириса, 

Пролази слон 

пун Хималаја) 

13. Душан Поп 

Ђурђев: Лет 

лионског Икара 
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КЊИЖЕВНИ 

ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ 

 

Опкорачење. 

Рефрен. Цезура. 

Везани и слободни 

стих. 

ауторске лирске 

песме: рефлексивна 

и сатирична песма. 

Језичко-стилска 

изражајна средства: 

метафора, алегорија, 

градација, словенска 

антитеза, фигуре 

понављања 

(асонанца и 

алитерација).  

 

Функција мотива у 

композицији лирске 

песме.  

Песма у прози. 

 

Фабула и сиже.  

Статички и 

динамички мотиви.  

Композиција. 

Епизода.  
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Идејни слој 

књижевног текста. 

Хумор, иронија и 

сатира. 

Врсте 

карактеризације 

књижевног лика.  

Унутрашњи 

монолог. 

Хронолошко и 

ретроспективно 

приповедање. 

Дневник. Путопис. 

Аутобиографија. 

Легендарна прича. 

Предања о постанку 

бића, места и 

ствари. 

Афоризам. 

Пословице, изреке; 

питалице; загонетке. 

Драмска радња; 

етапе драмске 

радње: увод, заплет, 

врхунац, перипетија, 

расплет. Драмска 

ситуација. Драма у 

ужем смислу. 
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2. ЈЕ
З

И
К

 

 разликује глаголске 

начине и неличне 

глаголске облике и 

употребљава их у 

складу са нормом; 

 одређује врсте 

непроменљивих речи 

у типичним 

случајевима; 

 уочава делове 

именичке синтагме;  

 разликује граматички 

и логички субјекат; 

 разликује сложени 

глаголски предикат од 

зависне реченице са 

везником да; 

 препознаје врсте 

напоредних односа 

међу реченичним 

члановима и 

независним 

реченицама; 

 идентификује врсте 

зависних реченица; 

 исказује реченични 

члан речју, 

предлошко-падежном 

конструкцијом, 

синтагмом и 

реченицом; 

Грађење и основна 

значења глаголских 

облика: футур II, 

императив, 

потенцијал; трпни 

гл. придев, гл. 

прилог садашњи и 

гл. прилог прошли. 

Подела глаголских 

облика на просте и 

сложене и на личне 

(времена и начини) 

и неличне. 

Непроменљиве 

врсте речи: везници, 

речце, узвици. 

Појам синтагме 

(главни члан и 

зависни чланови); 

врсте синтагми: 

именичке, 

придевске, 

прилошке и 

глаголске. Атрибут 

у оквиру синтагме.  

Логички субјекат. 

Сложени глаголски 

предикат.  

Напоредни односи 

међу реченичним 

члановима – 

Фронталн

и 

 

Групни 

 

Рад у 

паровима 

 

Индивиду

ални 

Дијалош

ка 

метода 

 

Моноло

шка 

метода 

Текст 

метода 

Комбино

вана 

метода 

 

Метода 

писменог 

рада 

Са наставом 

књижевности и 

наставом 

страних језика 

Иницајлни / 

полугодишњ

и/годишњи 

тест 

Контролни 

задаци 

 

Диктат 

 

Усмена 

провера 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања , а на 

основу 

стандарда 

који су унети 

у план 
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 примењује основна 

правила конгруенције 

у реченици; 

 доследно примењује 

правописну норму; 

– разликује дугосилазни 

и дугоузлазни акценат; 

саставни, раставни и 

супротни.  

Појам 

комуникативне и 

предикатске 

реченице. 

Независне 

предикатске 

реченице ‒ 

напоредни односи 

међу независним 

реченицама 

(саставни, раставни, 

супротни). 

Зависне предикатске 

реченице (изричне, 

односне, месне, 

временске, узрочне, 

условне, допусне, 

намерне, 

последичне и 

поредбене). 

Реченични чланови 

исказани речју, 

предлошко-

падежном 

конструкцијом, 

синтагмом и 

реченицом. 

Конгруенција – 

основни појмови 
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Правописна решења 

у вези са обрађеним 

глаголским 

облицима. 

Интерпункција у 

вези са зависним 

реченицама (запета, 

тачка и запета). 

Писање скраћеница.  

правописних 

знакова 

Дугоузлазни и 

дугосилазни 

акценат. 

 

3. ЈЕ
З

И
Ч

К
А

 К
У

Л
Т

У
Р

А
 

говори на задату тему 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму; 

– разликује 

књижевноуметнички 

од публицистичког 

функционалног стила; 

– саставља кохерентан 

писани текст у складу 

са задатом темом 

наративног и 

дескриптивног типа; 

– пише једноставнији 

аргументативни текст 

позивајући се на 

Књижевни  и остали 

типови текстова у 

функцији 

унапређивања 

језичке културе. 

Књижевноуметничк

и и публицистички 

текстови. 

Усмени и писмени 

састави према 

унапред задатим 

смерницама 

(ограничен број 

речи; задата 

лексика;  одређени 

граматички модели 

Фронталн

и 

 

Групни 

 

Рад у 

паровима 

 

Индивиду

ални 

Дијалош

ка 

метода 

 

Моноло

шка 

метода 

Текст 

метода 

Комбино

вана 

метода 

 

Метода 

писменог 

рада 

Језик 

Књижевност 

Филмска 

уметност 

Ликовна култура 

Историја 

Информатика 

Културологија 

Митологија 

 

Усмена 

провера 

 

Школски 

задаци 

 

Домаћи 

задаци 

Писмени 

задаци 

 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања , а на 

основу 

стандарда 

који су унети 

у план 
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чињенице; 

–користи технички и 

сугестивни опису 

изражавању;  

– препознаје цитат и 

фусноте и разуме 

њихову улогу; 

– проналази потребне 

информације у 

нелинеарном тексту; 

– пише електронску 

(имејл, SMS) поруку 

поштујући 

нормативна правила;  

– примењује различите 

стратегије читања 

(информативно, 

доживљајно, 

истраживачко и др.); 

– саставља текст 

репортажног типа 

(искуствени или 

фикционални); 

– правилно употребљава 

фразеологизме и 

устаљене изразе који се 

јављају у литерарним и 

медијским текстовима 

намењеним младима. 

 

и сл.). 

Текст заснован на 

аргументима. 

Технички  и 

сугестивни опис. 

Репортажа.  

Цитати и фусноте из 

различитих 

књижевних и 

неуметничких 

текстова. 

Нелинеарни 

текстови: табеле, 

легенде, графикони, 

мапе ума и друго. 

Говорне вежбе: 

интерпретативно-

уметничке 

(изражајно читање, 

рецитовање); вежба 

аргументовања 

(дебатни разговор). 

Правописне вежбе: 

диктат, исправљање 

правописних 

грешака у тексту; 

запета у 

зависносложеним 

реченицама; 

глаголски облици; 

електронске поруке. 
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Језичке вежбе: 

допуњавање текста 

различитим 

облицима 

променљивих речи; 

допуњавање текста 

непроменљивим 

речима; 

обележавање 

комуникативне 

реченице у тексту; 

исказивање 

реченичног члана на 

више начина (реч, 

синтагма, 

предлошко-падежна 

конструкција, 

реченица); 

фразеологизми 

(разумевање и 

употреба) и друге. 

Писмене вежбе и 

домаћи задаци и 

њихова анализа на 

часу. 

Четири школска 

писмена задатка – 

по два у сваком 

полугодишту. 
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Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна компетенција, компетенција за 

учење,компетенција за сарадњу, естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, решавање проблема. 

СЈ.1.4.2; СЈ. 1.4.3; СЈ. 

1.4.4; СЈ.1.4.5;СЈ.1.4.6; 

СЈ.1.4.7; СЈ. 1.4.8; СЈ. 

1.4.9; СЈ. 2.4.1; СЈ. 

2.4.2; СЈ. 2.4.3; СЈ. 

2.4.4; СЈ.2.4.5; СЈ.2.4.6; 

СЈ.2.4.7; СЈ. 2.4.8; СЈ. 

2.4.9; СЈ. 3.4.2; СЈ. 

3.4.3; СЈ. 3.4.4; СЈ. 

3.4.5; СЈ. 3.4.6; СЈ.3.4.7. 

2. ЈЕЗИК Комуникативна компетенција, компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, дигитална компетенција, 

решавање проблема. 

СЈ.1.2.7; СЈ.1.2.8; СЈ. 

1.3.2; СЈ. 1.3.3; СЈ. 

1.3.4; СЈ. 1.3.7; СЈ.1.3.8; 

СЈ. 1.3.9; СЈ. 1.3.10; 

СЈ.2.2.5; СЈ. 2.3.3; СЈ. 

2.3.6;  СЈ. 2.3.7; СЈ. 

2.3.8; СЈ. 3.2.5; СЈ. 

3.3.4; СЈ. 3.3.5; СЈ.3.3.6. 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Комуникативна компетенција, компетенција за учење, 

компетенција за сарадњу, естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, одговоран однос према околини, 

решавање проблема. 

СЈ.1.1.6; СЈ.1.2.2: 

СЈ.1.2.3; СЈ.1.2.4; 

СЈ.1.2.5; СЈ. 1.2.6; СЈ. 

1.2.7; СЈ. 1.2.8; СЈ.2.2.1; 

СЈ. 2.2.2; СЈ.2.2.4; 

СЈ.2.2.5; СЈ.3.2.1; 

СЈ.3.2.5; СЈ 3.4.3. 
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ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет СРПСКИ ЈЕЗИК 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

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

нарација (приповедање), аргументација, пропаганда * 

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 

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

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

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

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

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

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

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

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

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

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

средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

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

одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални) 

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

сусреће у школи и свакодневном животу 

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

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

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

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

гласовним променама 

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

CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

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

облицима речи 

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

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

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

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

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

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

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

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

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

хомонимију; метафору* као лексички механизам 

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

школи и сл.) 

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

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

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

случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

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

данас) 

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

CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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* 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
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CJ.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) 

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 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2636
http://portal.ceo.edu.rs/mod/resource/tal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2637
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2640
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2614
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2540
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
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CJ.2.4.5. 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 

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 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2638
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2639
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2618
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2620
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2562
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CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

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

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

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

 

 

  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2563
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2564
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Овладавање основним појмовима матерњег језика 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему 

Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 
ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
26 

Усвајање граматичких и 

правописних правила и 

примена у примерима  

Индивидуализациј

а наставе 

Полупрограмиран

и и програмирани 

задаци 

 

Усмена и писмена 

провера 

Резултати ученика 

на контролним 

задацима и 

усменим 

проверима 

2.  КЊИЖЕВНОСТ 10 

Усвајање основних 

књижевнотеоријских појмова 

и препознавање књижевних 

дела  

Индивидуализациј

а наставе 

Полупрограмиран

и и програмирани 

задаци 

 

Усмена и писмена 

провера 

Резултати ученика 

на контролним 

задацима и 

усменим 

проверама 
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ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Проширивање и продубљивање знања ученика са посебним акцентом на такмичарске типове задатака 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему 

Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 
ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
26 

Вежбе у равилном акцентовању 

Анализа реченица и синтагми 

Вежбе на тежим експозиторним 

текстовима 

Прављење легенди и табела 

 

Дијалошка метода 

Вежбање на 

тестовима са 

такмичења 

Истраживачки рад 

Израда презентација 

Усмена и писмена 

провера 

Резултати ученика 

на такмичењима 

2.  КЊИЖЕВНОСТ 10 

Анализа лирске и епске песме 

Анализа драмског књижевног 

дела 

Анализа савременог књижевног 

дела 

Коришћење основне литературе 

о делима и писцима 

Анализа домаћег филма  

Дијалошка метода 

Вежбање на 

тестовима са 

такмичења 

Истраживачки рад 

Израда презентација 

Усмена и писмена 

провера 

Резултати ученика 

на такмичењима 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Енглески језик 

Службени гласник 5/2019. 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

Циључењадругог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о 

језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

РАЗРЕД: Седми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  Starter  

 

 разуме једноставније текстове који се односе 

на поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи себе и 

другог користећи једноставнија језичка 

средства; 

 размени једноставније информације личне 

природе;  

 у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

 разуме једноставније текстове који се односе 

на опис особа, биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и збивања; 

 опише и упореди жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

 

 

 

0 4 4 

2. Modul 1 Our world  

 разуме једноставније текстове који се односе 

на опис особа, биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и збивања; 

 опише и упореди жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

5 5 10 



 

 

 

једноставнија језичка средства; 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости; 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују способности и умећа; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости; 

- опише радње, способности и умећа користећи 

неколико везаних исказа; 

- разуме једноставнија питања која се односе на 

оријентацију/ положај предмета, бића и места у 

простору и правац кретања и одговори на њих; 

- затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета, бића и места у 

простору и правцу кретања;  

- опише правац кретања и просторне односе 

једноставнијим, везаним исказима. 

 

 

3

. 

Module 2 Me and the others  разуме једноставније текстове у којима се 

описују искуства, догађаји и способности у 

прошлости; 

 размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из прошлости; 

 опише неки историјски догађај, историјску 

личност и сл.; 

 разуме једноставније исказе који се односе на 

3 6 9 



 

 

 

изражавање допадања и недопадања и реагује 

на њих; 

 изрази допадање и недопадање уз 

једноставније образложење; 

 разуме једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих; 

 изражава мишљење, слагање/неслагање и даје 

кратко образложење. 

 

4. Module 3 What if…?  разуме једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове,  намере и 

предвиђања и реагује на њих; 

 размени једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима; 

 саопшти шта он/она или неко други планира, 

намерава, предвиђа; 

 разуме једноставније исказе који се односе на 

дозволе, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе и реагује на њих; 

 размени једноставније информације које се 

односе на дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе код куће, у школи 

и на јавном месту; 

 разуме једноставније исказе који се односе на 

поседовање и припадање; 

 формулише питања и једноставније исказе који 

се односе на  поседовање и припадање. 

4 12 63 

5. Module 4 Arts and Festivals  разуме једноставније предлоге, савете и позиве 

на заједничке активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење;  

4 7 11 



 

 

 

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

 затражи и пружи додатне информације у вези 

са предлозима, саветима и позивима на 

заједничке активности; 

 

6. Module 5 Health is wealth - разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 

интересовањима, потребама, осећањима и реагује 

на њих; 

- изрази жеље, интересовања, потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким средствима; 

- разуме једноставније исказе који се односе на 

количину, димензије и цене; 

- размени информације у вези са количином, 

димензијама и ценама. 

3 5 8 

7. Module 6 In the news  разуме једноставније предлоге, савете и позиве 

на заједничке активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење;  

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

 затражи и пружи додатне информације у вези 

са предлозима, саветима и позивима на 

заједничке активности; 

 разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на 

њих; 

 упути уобичајене молбе и захтеве; 

 честита, захвали и извини се користећи мање 

сложена језичка средства; 

 разуме и следи једноставнија упутства у вези с 

5 12 17 



 

 

 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота;  

 пружи једноставнија упутства у вези са 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота 

      

 

 

 

  



 

 

 

 

Р.

бр

. 

 

Тема/о

бласт 

 

Исходи 

 

Садржmаји 

Начин остваривања програма Међупре

дметно 

повезива

ње 

(исход/са

држаји) 

Начин 

провере  

остваре

ности 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 

Облик рада Методе 

1. Starter  

 

 разуме 

једноставн

ије 

текстове 

који се 

односе на 

поздравља

ње, 

представљ

ање и 

тражење/д

авање 

информац

ија личне 

природе; 

 поздрави и 

отпоздрав

и, 

представи 

себе и 

другог 

користећи 

једноставн

 

Речи и изразе који се 

односе на теме - физички 

изглед, одећу, 

свакодневне активности, 

превозна средства, храну, 

пиће, животиње; језичке 

садржаје  

 She usually watches TV 

online in the evening. 

(Subject/Objectpersonalpr

onouns – Possessive 

adjectives/pronouns); No, 

it’snotmine. That’s my 

grandparents’ house. 

(Possessivecase); How 

often does he play 

basketball? 

(Questionwords); 

Emma goes to bed at 10 

o’clock at night. 

(Prepositionsoftime); The 

bookshop is between the 

florist’s and the butcher’s. 

(Prepositionsofplace/move

Фронтални, рад у пару, 

индивидуални, аудитивна 

 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, рад на 

тексту, 

илустрат

ивно-

демонстр

ативна, 

аудитивн

а 

У оквиру 

предмета, 

српски 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географиј

а 

Ангажо

вање 

ученика 

на часу 

(у 

оквиру: 

фронтал

ног 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивид

уална 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

уална 

провера 

знања 

писмено

, 

Да ли ми је 

адекватан 

избор 

начина 

провере 

оствареност

и исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је 

било 

одступања/п

отешкоћа 

приликом 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла

? 



 

 

 

ија језичка 

средства; 

 размени 

једноставн

ије 

информац

ије личне 

природе;  

 у 

неколико 

везаних 

исказа 

саопшти 

информац

ије о себи 

и другима; 

 разуме 

једноставн

ије 

текстове 

који се 

односе на 

опис 

особа, 

биљака, 

животиња, 

предмета, 

места, 

појaва, 

радњи, 

стања и 

ment); 

How many teaspoons of 

sugar do you want?  

(C/U nouns – Quantifiers 

– Plurals); 

Both reindeer and monkeys 

are mammals 

(both/neither/either); 

Does anyone know where I 

can get a taxi? 

(some/any/no/every&comp

ounds); 

It’s a blue, 

leatherbackpack with 

brown straps and a brown 

handle. 

(Orderofadjectives);једнос

тавније текстове и 

дијалогекојисеодносенате

ме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

пројект

и, 

презент

ације 

 



 

 

 

збивања; 

 опише и 

упореди 

жива бића, 

предмете, 

места, 

појаве, 

радње, 

стања и 

збивања 

користећи 

једноставн

ија језичка 

средства; 

 

 

 

2.  Module 

1 Our 

world 

 

 разуме 

једноставн

ије 

текстове 

који се 

односе на 

опис 

особа, 

биљака, 

животиња, 

предмета, 

места, 

појaва, 

Речи и изразе који се односе на теме -

географске особености, стране света, 

облике, врсте грађевина, становање, места 

у граду, фразалне глаголе са глаголом 

come; језичке садржаје She’sworkingat a 

hotelforthesummer. (Presentsimple – 

Presentcontinuous – Adverbsoffrequency – 

Stativeverbs); 

Haveyouevertriedrockclimbing? Yes, I have. 

Hehasgonetothesupermarket. (Presentperfect 

– havebeen/havegone); Luke is keen on 

travelling. (to) infinitive – -ingform); 

Helpyourselves to some more sandwiches. 

(Imperative); 

Фронтал

ни, рад у 

пару, 

индивид

уални, 

аудитив

на 

 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, рад на 

тексту, 

писаних 

радова, 

илустрат

ивно-

демонстр

ативна, 

аудитивн

а 

У оквиру 

предмета, 

српски 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географиј

а 

Ангажо

вање 

ученика 

на часу 

(у 

оквиру: 

фронтал

ног 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

Да ли ми је 

адекватан 

избор 

начина 

провере 

оствареност

и исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је 

било 



 

 

 

радњи, 

стања и 

збивања; 

 опише и 

упореди 

жива бића, 

предмете, 

места, 

појаве, 

радње, 

стања и 

збивања 

користећи 

једноставн

ија језичка 

средства; 

- разуме 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују 

радње и 

ситуације у 

садашњости; 

- разуме 

једноставније 

текстове у 

којима се 

описују 

способности 

и умећа; 

TheEiffelTowerinParisismadeofiron.(Preposit

ions);Thelengthofthe London Bridge is 269 

metres. (Word Formation: 

suffixestoformnouns(-eight, -ength, -

th);једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

 

индивид

уална 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

уална 

провера 

знања 

писмено

, 

пројект

и, 

презент

ације 

 

одступања/п

отешкоћа 

приликом 

остваривања 

планираног? 

 



 

 

 

- размени 

појединачне 

информације 

и/или 

неколико 

информација 

у низу које се 

односе на 

радње у 

садашњости; 

- опише 

радње, 

способности 

и умећа 

користећи 

неколико 

везаних 

исказа; 

- разуме 

једноставнија 

питања која 

се односе на 

оријентацију/ 

положај 

предмета, 

бића и места 

у простору и 

правац 

кретања и 

одговори на 

њих; 



 

 

 

- затражи и 

разуме 

обавештења 

о 

оријентацији

/положају 

предмета, 

бића и места 

у простору и 

правцу 

кретања;  

- опише 

правац 

кретања и 

просторне 

односе 

једноставниј

им, везаним 

исказима. 

 

 

 Module 

2 Me 

and the 

others 

 разуме 

једноставн

ије 

текстове у 

којима се 

описују 

искуства, 

догађаји и 

способнос

ти у 

 

Речи и изразе који се односе на теме - 

слободно време, забаву и разоноду, 

школски живот, говор тела у ВБ, фразалне 

глаголе са глаголомcarry; језичке 

садржајеMyparentsweren’tathomeyesterdaya

fternoon. (Pastsimple (theverbtobe); 

Maxwaswatching TV whenthephonerang. 

(PastsimplevsPastcontinuous); 

Heusedtostayuplateintheevening. (usedto); 

Фронтал

ни, рад у 

пару, 

индивид

уални, 

аудитив

на 

 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, рад на 

тексту, 

писаних 

радова, 

илустрат

ивно-

демонстр

У оквиру 

предмета, 

српски 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

Ангажо

вање 

ученика 

на часу 

(у 

оквиру: 

фронтал

ног 

облика 

рада, 

Да ли ми је 

адекватан 

избор 

начина 

провере 

оствареност

и исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 



 

 

 

прошлост

и; 

 размени 

појединач

не 

информац

ије и/или 

неколико 

информац

ија у низу 

о 

искуствим

а, 

догађајима 

и 

способнос

тима у 

прошлост

и; 

 опише у 

неколико 

краћих, 

везаних 

исказа 

искуства, 

догађај из 

прошлост

и; 

 опише 

неки 

историјски 

I tidiedmyroomyesterdayafternoon. 

AlanhasworkedinItalysince 2015. 

(PastsimplevsPresentperfect);Thechildrenpla

yedhappilyoutdoorsyesterday. 

(Adverbsofmanner); 

HergrandfathercamefromNorthernSerbia. 

(Prepositions); 

Rominawasexcitedtovisitthe UK.  

(Word Formation: -ing/-edadjectives) 

једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

 

ативна, 

аудитивн

а 

географиј

а 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивид

уална 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

уална 

провера 

знања 

писмено

, 

пројект

и, 

презент

ације 

 

активности 

ученика? 

Да ли је 

било 

одступања/п

отешкоћа 

приликом 

остваривања 

планираног? 

 



 

 

 

догађај, 

историјску 

личност и 

сл.; 

 разуме 

једноставн

ије исказе 

који се 

односе на 

изражавањ

е 

допадања 

и 

недопадањ

а и реагује 

на њих; 

 изрази 

допадање 

и 

недопадањ

е уз 

једноставн

ије 

образложе

ње; 

 разуме 

једноставн

ије исказе 

којима се 

тражи 

мишљење 



 

 

 

и реагује 

на њих; 

 изражава 

мишљење, 

слагање/не

слагање и 

даје 

кратко 

образложе

ње. 

 

 Module 

3 What 

if…? 

 разуме 

једноставн

ије исказе 

који се 

односе на 

одлуке, 

обећања, 

планове,  

намере и 

предвиђањ

а и реагује 

на њих; 

 размени 

једноставн

ије исказе 

у вези са 

обећањим

а, 

одлукама, 

плановима

 

Речи и изразе који се односе на теме -

очување животне средине, климу и 

временске проблеме, занимања, угрожене 

врсте, слободно време, фразалне глаголе са 

глаголомlook: језичке садржаје 

Tom’sgoingtostudyBiologyatuniversitythisSep

tember. I thinkyou’llhave a 

greattimeattheaquarium.Tomiscatching a 

planetoItalytomorrowmorning. (will – 

begoingto – Presentsimple – 

Presentcontinuous);Mikewillvolunteeratthelo

calzoowhenhefinishesschool. (Timeclauses 

(when, after, before, assoonas);Ifweheatice, 

itmelts. Ifyoubuyanelectriccar, youwillsave a 

lotofpetrolmoney. (Conditionals (0-1); 

Shelovessharingherstoriesfor/withus. 

(Prepositions); једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и 

Фронтал

ни, рад у 

пару, 

индивид

уални, 

аудитив

на 

 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, рад на 

тексту, 

писаних 

радова, 

илустрат

ивно-

демонстр

ативна, 

аудитивн

а 

У оквиру 

предмета, 

српски 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географиј

а 

Ангажо

вање 

ученика 

на часу 

(у 

оквиру: 

фронтал

ног 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивид

уална 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

Да ли ми је 

адекватан 

избор 

начина 

провере 

оствареност

и исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је 

било 

одступања/п

отешкоћа 

приликом 

остваривања 

планираног? 

 



 

 

 

, намерама 

и 

предвиђањ

има; 

 саопшти 

шта он/она 

или неко 

други 

планира, 

намерава, 

предвиђа; 

 разуме 

једноставн

ије исказе 

који се 

односе на 

дозволе, 

забране, 

упозорења

, правила 

понашања 

и обавезе 

и реагује 

на њих; 

 размени 

једноставн

ије 

информац

ије које се 

односе на 

дозволе, 

разлике у културама. 

 

 

 

уална 

провера 

знања 

писмено

, 

пројект

и, 

презент

ације 

 



 

 

 

забране, 

упозорења

, правила 

понашања 

и обавезе 

код куће, у 

школи и 

на јавном 

месту; 

 разуме 

једноставн

ије исказе 

који се 

односе на 

поседовањ

е и 

припадање

; 

 формулиш

е питања и 

једноставн

ије исказе 

који се 

односе на  

поседовањ

е и 

припадање

. 

 Module 

4 Arts 

and 

 разуме 

једноставн

ије 

 

Речи и изразе који се односе на теме -

фестивале и културне догађаје, материјале 

Фронтал

ни, рад у 

пару, 

Монолош

ка, 

дијалошк

У оквиру 

предмета, 

српски 

Ангажо

вање 

ученика 

Да ли ми је 

адекватан 

избор 



 

 

 

Festival

s 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

активност

и и 

одговори 

на њих уз 

одговарају

ће 

образложе

ње;  

 упути 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

активност

и 

користећи 

ситуацион

о 

прикладне 

комуникац

ионе 

моделе; 

 затражи и 

пружи 

додатне 

информац

ије у вези 

који се могу рециклирати, музичке 

жанрове, врсте романа, фразалне глаголе 

са глаголомturn: језичке 

садржајеThemuseumwasvisitedbytourists.(Th

e 

passive);ThereisanartsfestivalontheAranIslan

dsevery – September. (a/an – the – one/ones); 

ThegallerywhereEmmaisexhibitingherartisne

arthelibrary.. (Relative pronouns (who, 

which, whose, that,where); 

Theband’snewsongsare a 

lotbetterthantheiroldones(Comparative – 

Superlative (adjectives – adverbs); 

Theservicewasfastenough. (too – enough);  

Whattypeoffilmsdoyougetfedupwithseeing? 

(Prepositions); једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

 

индивид

уални, 

аудитив

на 

 

а, рад на 

тексту, 

писаних 

радова, 

илустрат

ивно-

демонстр

ативна, 

аудитивн

а 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географиј

а 

на часу 

(у 

оквиру: 

фронтал

ног 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивид

уална 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

уална 

провера 

знања 

писмено

, 

пројект

и, 

презент

ације 

 

начина 

провере 

оствареност

и исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је 

било 

одступања/п

отешкоћа 

приликом 

остваривања 

планираног? 

 



 

 

 

са 

предлозим

а, 

саветима и 

позивима 

на 

заједничке 

активност

и; 

 

 Module 

5 

Health 

iswealt

h 

- разуме 

уобичајене 

изразе у вези 

са жељама, 

интересовањ

има, 

потребама, 

осећањима и 

реагује на 

њих; 

- изрази 

жеље, 

интересовања

, потребе, 

осете и 

осећања 

једноставнији

м језичким 

средствима; 

- разуме 

једноставније 

 

 

Речи и изразе који се односе на теме -

спорт и вежбање, здравље и лечење, младе 

и проблеме тинејџера, фразалне глаголе са 

глаголомput: језичке садржаје 

Emmacould/may/mightstartyogathissummer. 

Wehadtocollectalltheballsaftertennispractice. 

Modals (present – pastmodals); 

It’sWednesday. He must be at 

footballpractice. (Modalsofdeduction); 

Athletics is myfavourite sport. 

Thenewswasveryshocking. 

(Singular/Pluralnouns – 

Uncountablenouns); 

Sallyhurtherselfwhileplayinghockey. 

(Reflexivepronouns); 

Whatqualities do youneed to be good at 

teamsports? (Prepositions);helpful – 

unhelpful 

(Word Formation: 

Фронтал

ни, рад у 

пару, 

индивид

уални, 

аудитив

на 

 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, рад на 

тексту, 

писаних 

радова, 

илустрат

ивно-

демонстр

ативна, 

аудитивн

а 

У оквиру 

предмета, 

српски 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географиј

а 

Ангажо

вање 

ученика 

на часу 

(у 

оквиру: 

фронтал

ног 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивид

уална 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

уална 

Да ли ми је 

адекватан 

избор 

начина 

провере 

оствареност

и исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је 

било 

одступања/п

отешкоћа 

приликом 

остваривања 

планираног? 

 



 

 

 

исказе који се 

односе на 

количину, 

димензије и 

цене; 

- размени 

информације 

у вези са 

количином, 

димензијама 

и ценама. 

formingnegativeadjectives 

(un-, im-, ir-);једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

 

провера 

знања 

писмено

, 

пројект

и, 

презент

ације 

 

 Module 

6 In the 

news 

 разуме 

једноставн

ије 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

активност

и и 

одговори 

на њих уз 

одговарају

ће 

образложе

ње;  

 упути 

предлоге, 

савете и 

позиве на 

заједничке 

 

Речи и изразе који се односе на теме -

технологију, изуме, места на аеродрому, 

средства комуникације, друштвене мреже, 

образовање, фразалне глаголе са 

глаголомtake; језичке садржаје 

AnnaskedherdadtousehislaptopMumtoldSusan

nottobelate. (Reported requests/demands); 

He advised me not to spendtoomuch time 

online. (Reported suggestions/advice); 

Despite having money, the school can’t afford 

a robot. (Clauses of concession); 

You sent a message to Finn, didn’t you?  

(Question tags);  

The robot moves around on/in wheels. 

(Prepositions); 

једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и 

разлике у културама. 

Фронтал

ни, рад у 

пару, 

индивид

уални, 

аудитив

на 

 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, рад на 

тексту, 

писаних 

радова, 

илустрат

ивно-

демонстр

ативна, 

аудитивн

а 

У оквиру 

предмета, 

српски 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географиј

а 

Ангажо

вање 

ученика 

на часу 

(у 

оквиру: 

фронтал

ног 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивид

уална 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

Да ли ми је 

адекватан 

избор 

начина 

провере 

оствареност

и исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је 

било 

одступања/п

отешкоћа 

приликом 

остваривања 

планираног? 

 



 

 

 

активност

и 

користећи 

ситуацион

о 

прикладне 

комуникац

ионе 

моделе; 

 затражи и 

пружи 

додатне 

информац

ије у вези 

са 

предлозим

а, 

саветима и 

позивима 

на 

заједничке 

активност

и; 

 разуме 

уобичајене 

молбе и 

захтеве и 

реагује на 

њих; 

 упути 

уобичајене 

 

 

уална 

провера 

знања 

писмено

, 

пројект

и, 

презент

ације 

 



 

 

 

молбе и 

захтеве; 

 честита, 

захвали и 

извини се 

користећи 

мање 

сложена 

језичка 

средства; 

 разуме и 

следи 

једноставн

ија 

упутства у 

вези с 

уобичајен

им 

ситуација

ма из 

свакоднев

ног 

живота;  

 пружи 

једноставн

ија 

упутства у 

вези са 

уобичајен

им 

ситуација



 

 

 

ма из 

свакоднев

ног 

живота 

 

 

 



 

 

 

 

Међупредметне комепетенције 
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Сарадња 
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Сарадња 

Естетичка компетенција 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.8. 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. 1.1.18. 

1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 

1.3.5. 2.1.1. 2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 

2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 



 

 

 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.3. 2.3.8. 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 

3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 

7. Module 6 In the news 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. 1.1.8. 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. 1.1.18. 

1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 
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3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 

3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 

   1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.8. 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. 1.1.18. 

1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8. 2.1.10.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 



 

 

 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  

2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.7. 

3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 

3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 

   1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 

1.1.8. 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. 1.1.18. 1.1.19. 

1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16.  2.1.17. 2.1.19. 

2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.3. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 

3.1.10. 3.1.12. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 



 

 

 

3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

3.3.3. 

  



 

 

 

 ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

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

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

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

кратких , јасно контекстуализованих усмених исказа. 

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

темпом и разговетно. 

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

потребе и интересовања, породицу, блиско окружење. 

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

говоре довољно разговетно и споро. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

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

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС). 

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

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

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

илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

 

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

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

основним подацима који се тичу саговорника. 

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

становања, школа, хоби). 

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

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

непосредног окружења или везане за лична искуства. 

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



 

 

 

нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника. 

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

саговорнику. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

табелама. 

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

куповину). 

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

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

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 

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

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

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

ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

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

наученог репертоара језичких средстава. 

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

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

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

разонода). 

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

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

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

циљних култура за коју показује интересовање. 

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



 

 

 

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

средњем нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

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

ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе. 

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

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

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

окружењу, природној средини. 

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

понављања. 

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

темама, с предвидљивим информацијама, уколико се говори споро и разговетно. 

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

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

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

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

употреба апарата, правило игре), праћена визуелним елементима. 

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

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

предвидљивим порукама. 

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

интересовањима. 

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

интересовањима. 

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

 

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

конотативно/скривено/метафорично значење. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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



 

 

 

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

реченица у смислену целину. 

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

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

уобичајене активности. 

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

школа, породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

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

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

ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

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

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

пријатељима и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

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

фреквентне кохезивне елементе. 

МЕДИЈАЦИЈА 

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

писаних текстова опште информативне природе. 

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

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

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

(назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

(акценти, интонација, дужина). 

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

правописних правила. 

 

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



 

 

 

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

конкретних активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

празници, разонода). 

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

сл.). 

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

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

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

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

користи страни језик. 

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

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

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

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

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

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

говори разговетно и умереним темпом. 

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

праћене визуелним елементима. 

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

записа) о блиским темама, као и тему и основу поруку кратких телевизијских репортажа и документарних филмова 

помажући се визуелним информацијама 

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

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

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

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима. 

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

различитих врста и разноврсне тематике, примерене узрасту. 

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



 

 

 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

 

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

књижевности за младе. 

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

ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука. 

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

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

познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; 

одговара на слична питања саговорника. 

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

не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 

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

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

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

одслушан), делимично користећи и језичка средства која се у њему појављују. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

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

аспектима приватног и школског живота. 

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

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

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

користећи и језичка средства која се у њему појављују. 

МЕДИЈАЦИЈА 

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

исказа, примереног узрасту и интересовањима. 

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

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

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



 

 

 

комуникативним ситуацијама и познатим темама. 

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

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

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

уз поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију. 

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје 

и примењује фреквентна правописна правила. 

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

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

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

искуства. 

2. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

живота и прихвата постојање разлика. 

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

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

поздрављања). 

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

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

посматрању и разумевању. 

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

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

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

везу са одликама екосистема. 

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

ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних 

култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 

(ИЗВОР: ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА 

СТРАНИ ЈЕЗИК (&quot;Сл. гласник РС&quot;, бр. 78/2017)) 

  



 

 

 

ДОПУНСКА / ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви 

и 

задаци 

 

 

Редни 

број 

Назив 

теме 

Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему 

Начин 

остваривања 

Начин 

праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. Starter 3 

Разумевање, усвајање и употреба основоних граматичких структура и 

лексике  

(Subject/Objectpersonalpronouns – Possessive 

adjectives/pronouns); No, it’snotmine. That’s my grandparents’ house. 

(Possessivecase); How often does he play basketball? (Questionwords); 

Emma goes to bed at 10 o’clock at night. (Prepositionsoftime); The 

bookshop is between the florist’s and the butcher’s. 

(Prepositionsofplace/movement); 

How many teaspoons of sugar do you want?  

(C/U nouns – Quantifiers – Plurals); 

Both reindeer and monkeys are mammals (both/neither/either); 

Does anyone know where I can get a taxi? 

(some/any/no/every&compounds); 

It’s a blue, leatherbackpack with brown straps and a brown handle. 

(Orderofadjectives);. 

 

Читање 

дијалога, 

питања и 

одговори 

Ангажовање 

ученика на 

часу (у оквиру: 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

 

 

2. 
Module 

1 Our 
5 

Речи и изразе који се односе на теме -географске особености, стране 

света, облике, врсте грађевина, становање, места у граду, фразалне 
Читањеи 

разумевање  

Ангажовање 

ученика на 



 

 

 

world глаголе са глаголом come; језичке садржаје She’sworkingat a 

hotelforthesummer. (Presentsimple – Presentcontinuous – 

Adverbsoffrequency – Stativeverbs); Haveyouevertriedrockclimbing? Yes, 

I have. Hehasgonetothesupermarket. (Presentperfect – 

havebeen/havegone); Luke is keen on travelling. (to) infinitive – -

ingform); Helpyourselves to some more sandwiches. (Imperative); 

TheEiffelTowerinParisismadeofiron.(Prepositions);Thelengthofthe London 

Bridge is 269 metres. (Word Formation: suffixestoformnouns(-eight, -

ength, -th);једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама. 

 

 

текста, 

конверѕација, 

питања и 

одговори, 

вежбања 

часу (у оквиру: 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

 

3. 

Module 

2  Me 

and the 

others 

6 

 

Речи и изразе који се односе на теме - слободно време, забаву и 

разоноду, школски живот, говор тела у ВБ, фразалне глаголе са 

глаголомcarry; језичке 

садржајеMyparentsweren’tathomeyesterdayafternoon. (Pastsimple 

(theverbtobe); 

Maxwaswatching TV whenthephonerang. 

(PastsimplevsPastcontinuous); 

Heusedtostayuplateintheevening. (usedto); 

I tidiedmyroomyesterdayafternoon. AlanhasworkedinItalysince 2015. 

(PastsimplevsPresentperfect);Thechildrenplayedhappilyoutdoorsyesterday. 

(Adverbsofmanner); 

HergrandfathercamefromNorthernSerbia. (Prepositions); 

Rominawasexcitedtovisitthe UK.  

(Word Formation: -ing/-edadjectives) 

једноставније текстове и дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и разлике у културама. 

 

Читањеи 

разумевање  

текста, 

конверѕација, 

питања и 

одговори, 

вежбања 

Ангажовање 

ученика на 

часу (у оквиру: 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

 



 

 

 

 

4. 

Module 

3 What 

if…? 

6 

 

Речи и изразе који се односе на теме -очување животне средине, 

климу и временске проблеме, занимања, угрожене врсте, слободно 

време, фразалне глаголе са глаголомlook: језичке садржаје 

Tom’sgoingtostudyBiologyatuniversitythisSeptember. I thinkyou’llhave a 

greattimeattheaquarium.Tomiscatching a planetoItalytomorrowmorning. 

(will – begoingto – Presentsimple – 

Presentcontinuous);Mikewillvolunteeratthelocalzoowhenhefinishesschool. 

(Timeclauses (when, after, before, assoonas);Ifweheatice, itmelts. 

Ifyoubuyanelectriccar, youwillsave a lotofpetrolmoney. (Conditionals (0-

1); 

Shelovessharingherstoriesfor/withus. (Prepositions); једноставније 

текстове и дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама. 

 

 

 

Читањеи 

разумевање  

текста, 

конверѕација, 

питања и 

одговори, 

вежбања 

Ангажовање 

ученика на 

часу (у оквиру: 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

 

5. 

Module 

4 Arts 

and 

Festivals 

6 

 

Речи и изразе који се односе на теме -фестивале и културне догађаје, 

материјале који се могу рециклирати, музичке жанрове, врсте романа, 

фразалне глаголе са глаголомturn: језичке 

садржајеThemuseumwasvisitedbytourists.(The 

passive);ThereisanartsfestivalontheAranIslandsevery – September. (a/an – 

the – one/ones); 

ThegallerywhereEmmaisexhibitingherartisnearthelibrary.. (Relative 

pronouns (who, which, whose, that,where); 

Theband’snewsongsare a lotbetterthantheiroldones(Comparative – 

Superlative (adjectives – adverbs); 

Theservicewasfastenough. (too – enough);  

Whattypeoffilmsdoyougetfedupwithseeing? 

Читањеи 

разумевање  

текста, 

конверѕација, 

питања и 

одговори, 

вежбања 

Ангажовање 

ученика на 

часу (у оквиру: 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 



 

 

 

(Prepositions); једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама. 

 

 

 

6. 

Module 

5 Health 

is 

wealth 

6 

 

 

Речи и изразе који се односе на теме -спорт и вежбање, здравље и 

лечење, младе и проблеме тинејџера, фразалне глаголе са глаголомput: 

језичке садржаје Emmacould/may/mightstartyogathissummer. 

Wehadtocollectalltheballsaftertennispractice. Modals (present – 

pastmodals); 

It’sWednesday. He must be at footballpractice. (Modalsofdeduction); 

Athletics is myfavourite sport. Thenewswasveryshocking. 

(Singular/Pluralnouns – Uncountablenouns); 

Sallyhurtherselfwhileplayinghockey. (Reflexivepronouns); 

Whatqualities do youneed to be good at teamsports? (Prepositions);helpful 

– unhelpful 

(Word Formation: formingnegativeadjectives 

(un-, im-, ir-);једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама. 

 

 

Читањеи 

разумевање  

текста, 

конверѕација, 

питања и 

одговори, 

вежбања 

Ангажовање 

ученика на 

часу (у оквиру: 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

 

7. 

Module 

6 In the 

news 

4 

 

Речи и изразе који се односе на теме -технологију, изуме, места на 

аеродрому, средства комуникације, друштвене мреже, образовање, 

фразалне глаголе са глаголомtake; језичке садржаје 

AnnaskedherdadtousehislaptopMumtoldSusannottobelate. (Reported 

requests/demands); 
He advised me not to spendtoomuch time online. (Reported 

Читањеи 

разумевање  

текста, 

конверѕација, 

питања и 

одговори, 

вежбања 

Ангажовање 

ученика на 

часу (у оквиру: 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 



 

 

 

suggestions/advice); 

Despite having money, the school can’t afford a robot. (Clauses of 

concession); 

You sent a message to Finn, didn’t you?  

(Question tags);  

The robot moves around on/in wheels. (Prepositions); 

једноставније текстове и дијалогекојисеодносенатеме(слушају, 

читају, говоре и пишу);сличности и разлике у културама. 

 

 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЈА 

Службени гласник 5/2019. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

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: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 



 

 

 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

На крају часа ученик ће бити у стању да:наведе 

специфичности друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова појединаца и група 

насталих у новом веку; 

 повеже визуелне и текстуалне информације са 

одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, 

културни); 

 пореди различите историјске изворе и 

класификује их на основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

 уочава специфичности у тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава на основу 

поређења  извора различитог порекла; 

 раздваја битно од небитног у историјској 

нарацији; 

препознаје смисао и сврху неговања сећања на 

важне личности и догађаје из историје државе и 

друштва. 

2 1 3 

2. ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА  

(до средине XIX века) 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

 доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

 изводи закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском, на 

основу датих примера; 

 уочава везу између развоја српске државности 

током новог века и савремене српске државе; 

 сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

12 12 24 



 

 

 

датом историјском контексту; 

 наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца 

и група насталих у новом веку; 

 анализира процес настанка модерних нација и 

наводи њихове основне карактеристике; 

 уочава утицај и улогу књижевних и 

уметничких дела на формирање националног 

идентитета у прошлости; 

 уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на прилике у савременом друштву; 

 препознаје историјску подлогу савремених 

институција и друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, уставност);   

 анализирајући дате примере, уочава утицај 

научно-технолошког развоја на промене у 

друштвеним и привредним односима и 

природном окружењу;  

 пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених слојева и група у 

индустријско доба; 

 приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку; 

 уочава историјске промене, поређењем 

политичке карте савременог света са 

историјским картама других епоха; 

 пореди информације приказане на историјској 

карти са информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

 повеже визуелне и текстуалне информације са 



 

 

 

одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, 

културни); 

 пореди различите историјске изворе и 

класификује их на основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

 уочава специфичности у тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава на основу 

поређења  извора различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских извора; 

 употреби податке из графикона и табела у 

елементарном истраживању; 

 презентује, самостално или у групи, резултате 

елементарног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ; 

 упоређује, анализира и уочава разлике између 

својих и ставова других; 

 раздваја битно од небитног у историјској 

нарацији; 

 препознаје смисао и сврху неговања сећања на 

важне личности и догађаје из историје државе 

и друштва; 

идентификује историјске споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања. 

 



 

 

 

3. ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У 

ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

На крају часа ученик ће бити у стању да:  дела на 

формирање националног идентитета у 

прошлости; 

 уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на прилике у савременом друштву; 

 препознаје историјску подлогу савремених 

институција и друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, уставност);   

 приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку; 

 пореди различите историјске изворе и 

класификује их на основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

 уочава специфичности у тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава на основу 

поређења  извора различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских извора; 

 раздваја битно од небитног у историјској 

нарацији; 

 препознаје смисао и сврху неговања сећања на 

важне личности и догађаје из историје државе 

и друштва; 

идентификује историјске споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања. 

16 15 31 
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ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 
 доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

 изводи закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском, на 

основу датих примера; 

 уочава везу између развоја српске државности 

током новог века и савремене српске државе; 

 сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту; 

 наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца 

и група насталих у новом веку; 

 уочава утицај и улогу књижевних и 

уметничких дела на формирање националног 

идентитета у прошлости; 

 уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на прилике у савременом друштву; 

 препознаје историјску подлогу савремених 

институција и друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, уставност);   

 приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку; 

 уочава историјске промене, поређењем 

политичке карте савременог света са 

историјским картама других епоха; 

 пореди информације приказане на историјској 

карти са информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

 повеже визуелне и текстуалне информације са 



 

 

 

одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, 

културни); 

 пореди различите историјске изворе и 

класификује их на основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

 уочава специфичности у тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава на основу 

поређења  извора различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских извора; 

 употреби податке из графикона и табела у 

елементарном истраживању; 

 презентује, самостално или у групи, резултате 

елементарног истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ; 

 упоређује, анализира и уочава разлике између 

својих и ставова других; 

 раздваја битно од небитног у историјској 

нарацији; 

 препознаје смисао и сврху неговања сећања на 

важне личности и догађаје из историје државе 

и друштва; 

 идентификује историјске споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања. 

  



 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланира

ног 
Облик рада Методе 

   1. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

На крају часа 

ученик ће 

бити у стању 

да:наведе 

специфичност

и друштвених 

појава, 

процеса, 

политичких 

идеја, ставова 

појединаца и 

група 

насталих у 

новом веку; 

 повеже 

визуелне и 

текстуалне 

информациј

е са 

одговарајућ

им 

историјски

м 

контекстом 

(хронолошк

и, 

Основне 

одлике, 

хронолошки и 

просторни 

оквири периода 

од 

Индустријске 

револуције до 

завршетка 

Првог светског 

рата.  

Историјски 

извори за 

изучавање 

периода од 

Индустријске 

револуције до 

завршетка 

Првог светског 

рата и њихова 

сазнајна 

вредност 

(материјални, 

писани, аудио и 

визуелни). 

Фронтални 

Индивидуал

ни.  

Монолошко-

дијалошка. 

Текст метода. 

Анализа 

сликовног  

материјала 

Лента 

времена 

 

Географија, 

Веронаука 

Информатика

.  

 

 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролна 

вежба). 

 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова. 

Да ли су 

фотографије 

из уџбеника 

и 

енциклопед

ије довољни 

за визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

 

политички, 

друштвени, 

културни); 

 пореди 

различите 

историјске 

изворе и 

класификуј

е их на 

основу 

њихове 

сазнајне 

вредности; 

 анализира и 

процени 

ближе 

хронолошк

о порекло 

извора на 

основу 

садржаја; 

 уочава 

специфично

сти у 

тумачењу 

одређених 

историјских 

догађаја и 

појава на 

основу 

поређења  



 

 

 

извора 

различитог 

порекла; 

 раздваја 

битно од 

небитног у 

историјској 

нарацији; 

препознаје 

смисао и 

сврху 

неговања 

сећања на 

важне 

личности и 

догађаје из 

историје 

државе и 

друштва. 

   2. ЕВРОПА, 

СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈС

КОГ ДОБА  

(до средине XIX 

века) 

На крају 

часа ученик 

ће бити у 

стању да: 

 доводи у 

везу узроке 

и последице 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

конкретним 

Индустријска 

револуција 

(парна машина 

и њена 

примена; 

промене у 

друштву – 

јачање 

грађанске и 

појава радничке 

класе).  

Политичке 

Фронтални, 

Индивидуал

ни,  

Рад у 

паровима. 

Монолошко-

дијалошка 

Демонстрати

вна 

Илустративн

а 

Текст метода. 

Историјска 

карта. 

Географија. 

Српски језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информатика

. 

 

 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролна 

вежба) 

 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова. 

Да ли су 

фотографије 

из уџбеника 

и 

енциклопед

ије довољни 



 

 

 

примерима; 

 изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионално

м и 

европском, 

на основу 

датих 

примера; 

 уочава везу 

између 

развоја 

српске 

државности 

током новог 

века и 

савремене 

српске 

државе; 

 сагледа 

значај и 

улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјско

м 

контексту; 

револуције 

(узроци, 

последице и 

обележја, 

европске 

монархије уочи 

револуција, 

просветитељске 

идеје, примери 

америчке и 

француске 

револуције; 

појмови 

уставности и 

поделе власти, 

Декларација о 

правима човека 

и грађанина, 

укидање 

феудализма). 

Наполеоново 

доба 

(Наполеонова 

владавина, 

ратови, 

тековине, Бечки 

конгрес). 

Свакодневни 

живот и 

култура(промен

е у начину 

за визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

 

 наведе 

специфично

сти 

друштвених 

појава, 

процеса, 

политичких 

идеја, 

ставова 

појединаца 

и група 

насталих у 

новом веку; 

 анализира 

процес 

настанка 

модерних 

нација и 

наводи 

њихове 

основне 

карактерист

ике; 

 уочава 

утицај и 

улогу 

књижевних 

и 

уметничких 

дела на 

формирање 

живота). 

Источно 

питање и 

балкански 

народи 

(политика 

великих сила, 

борба 

балканских 

народа за 

ослобођење). 

Живот Срба 

под османском 

и хабзбуршком 

влашћу.  

Српска 

револуција 

1804–1835 

(основна 

обележја, ток 

Првог и Другог 

српског 

устанка, 

последице и 

значај). 

Развој модерне 

српске државе 

(аутономија 

Кнежевине 

Србије, 

успостава 



 

 

 

национално

г 

идентитета 

у 

прошлости; 

 уочава 

утицај 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

прилике у 

савременом 

друштву; 

 препознаје 

историјску 

подлогу 

савремених 

институција 

и 

друштвених 

појава 

(грађанска 

права, 

парламента

ризам, 

уставност);   

 анализирају

ћи дате 

примере, 

уочава 

државе, 

оснивање 

образовних и 

културних 

установа). 

Црна Гора у 

доба 

владичанства 

(основна 

обележја 

државног и 

друштвеног 

уређења). 

Истакнуте 

личности: 

Џејмс Ват, 

Волтер, 

Катарина II, 

Марија 

Терезија, 

Робеспјер, 

Наполеон 

Бонапарта, 

вожд 

Карађорђе, кнез 

Милош, 

кнегиња 

Љубица, 

Доситеј 

Обрадовић, Вук 

Караџић, прота 



 

 

 

утицај 

научно-

технолошко

г развоја на 

промене у 

друштвени

м и 

привредним 

односима и 

природном 

окружењу;  

 пореди 

положај и 

начин 

живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

слојева и 

група у 

индустријск

о доба; 

 приказује 

на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена у 

Матеја 

Ненадовић, 

Петар I и Петар 

II Петровић 

Његош, Сава 

Текелија, 

митрополит 

Стефан 

Стратимировић. 



 

 

 

новом веку; 

 уочава 

историјске 

промене, 

поређењем 

политичке 

карте 

савременог 

света са 

историјски

м картама 

других 

епоха; 

 пореди 

информациј

е приказане 

на 

историјској 

карти са 

информациј

ама датим у 

другим 

симболички

м 

модалитети

ма; 

 повеже 

визуелне и 

текстуалне 

информациј

е са 



 

 

 

одговарајућ

им 

историјски

м 

контекстом 

(хронолошк

и, 

политички, 

друштвени, 

културни); 

 пореди 

различите 

историјске 

изворе и 

класификуј

е их на 

основу 

њихове 

сазнајне 

вредности; 

 анализира и 

процени 

ближе 

хронолошк

о порекло 

извора на 

основу 

садржаја; 

 уочава 

специфично

сти у 



 

 

 

тумачењу 

одређених 

историјских 

догађаја и 

појава на 

основу 

поређења  

извора 

различитог 

порекла; 

 уочи 

пристрасно

ст, 

пропаганду 

и 

стереотипе 

у 

садржајима 

историјских 

извора; 

 употреби 

податке из 

графикона 

и табела у 

елементарн

ом 

истраживањ

у; 

 презентује, 

самостално 

или у 



 

 

 

групи, 

резултате 

елементарн

ог 

истраживањ

а 

заснованог 

на 

коришћењу 

одабраних 

историјских 

извора и 

литературе, 

користећи 

ИКТ; 

 упоређује, 

анализира и 

уочава 

разлике 

између 

својих и 

ставова 

других; 

 раздваја 

битно од 

небитног у 

историјској 

нарацији; 

 препознаје 

смисао и 

сврху 



 

 

 

неговања 

сећања на 

важне 

личности и 

догађаје из 

историје 

државе и 

друштва; 

идентификује 

историјске 

споменике у 

локалној 

средини и 

учествује у 

организовању 

и спровођењу 

заједничких 

школских 

активности 

везаних за 

развој 

културе 

сећања. 

 

3. ЕВРОПА, 

СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 

XIX ВЕКА 

На крају часа 

ученик ће 

бити у стању 

да:  дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

Рађање 

модерних 

држава, 

међународни 

односи и кризе 

(револуције 

1848/49 – 

Фронтални 

Индивидуал

ни.  

Монолошко-

дијалошка 

Демонстрати

вна 

Илустративн

а 

Текст метода. 

Географија. 

Српски језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информатика 

 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролна 

вежба) 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова. 

Да ли су 



 

 

 

прошлости; 

 уочава 

утицај 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

прилике у 

савременом 

друштву; 

 препознаје 

историјску 

подлогу 

савремених 

институција 

и 

друштвених 

појава 

(грађанска 

права, 

парламента

ризам, 

уставност);   

 приказује 

на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

„пролеће 

народа”, 

политичке 

идеје, настанак 

модерне 

Италије и 

Немачке, успон 

САД и 

грађански рат, 

борба за 

колоније у 

Африци и 

Азији, Персија, 

Индија, Кина, 

опадање 

Османског 

царства). 

Промене у 

привреди, 

друштву и 

култури (Друга 

индустријска 

револуција, 

људска права и 

слободе – право 

гласа, укидање 

робовласништв

а, положај деце 

и жена; 

култура, наука, 

образовање, 

Историјска 

карта. 

 

 

 

фотографије 

из уџбеника 

и 

енциклопед

ије довољни 

за визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

 

промена у 

новом веку; 

 пореди 

различите 

историјске 

изворе и 

класификуј

е их на 

основу 

њихове 

сазнајне 

вредности; 

 анализира и 

процени 

ближе 

хронолошк

о порекло 

извора на 

основу 

садржаја; 

 уочава 

специфично

сти у 

тумачењу 

одређених 

историјских 

догађаја и 

појава на 

основу 

поређења  

извора 

свакодневни 

живот). 

Кнежевина и 

Краљевина 

Србија и њено 

окружење 

(развој 

државних 

установа и 

политичког 

живота, 

унутрашња и 

спољна 

политика, 

међународно 

признање – 

Берлински 

конгрес; 

културна и 

просветна 

политика, 

свакодневни 

живот; положај 

Срба под 

хабзбуршком и 

османском 

влашћу).  

Истакнуте 

личности: 

Ђузепе 

Гарибалди, Ото 



 

 

 

различитог 

порекла; 

 уочи 

пристрасно

ст, 

пропаганду 

и 

стереотипе 

у 

садржајима 

историјских 

извора; 

 раздваја 

битно од 

небитног у 

историјској 

нарацији; 

 препознаје 

смисао и 

сврху 

неговања 

сећања на 

важне 

личности и 

догађаје из 

историје 

државе и 

друштва; 

идентификује 

историјске 

споменике у 

фон Бизмарк, 

Наполеон III, 

краљица 

Викторија, 

Абрахам 

Линколн, Карл 

Маркс, браћа 

Лимијер, 

Алфред Нобел, 

кнез 

Александар 

Карађорђевић, 

кнез Михаило, 

краљ Милан, 

краљица 

Наталија и 

краљ 

Александар 

Обреновић, 

књаз Никола 

Петровић, 

Илија 

Гарашанин, 

Јован Ристић, 

Никола Пашић, 

Стојан 

Новаковић, 

патријарх Јосиф 

Рајачић, 

Катарина 

Ивановић, 



 

 

 

локалној 

средини и 

учествује у 

организовању 

и спровођењу 

заједничких 

школских 

активности 

везаних за 

развој културе 

сећања. 

Светозар 

Милетић, 

Бењамин Калај, 

Алекса 

Шантић.  

.  4. ЕВРОПА, 

СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX 

ВЕКА 

На крају часа 

ученик ће 

бити у стању 

да: 

 доводи у 

везу узроке 

и последице 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

конкретним 

примерима; 

 изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионално

м и 

Међународни 

односи и кризе 

(формирање 

савеза, сукоби 

око колонија, 

Руско-јапански 

рат, 

Мароканска 

криза, 

Анексиона 

криза, Либијски 

рат, балкански 

ратови). 

Култура, наука 

и свакодневни 

живот (Светска 

изложба у 

Паризу, 

примена 

научних 

Фронтални 

Индивидуал

ни 

Монолошко-

дијалошка 

Демонстрати

вна 

Илустративн

а 

Текст метода. 

Историјска 

карта. 

Географија. 

Српски језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информатика 

 

 

 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролна 

вежба) 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова. 

Да ли су 

фотографије 

из уџбеника 

и 

енциклопед

ије 

доивољни 

за визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 



 

 

 

европском, 

на основу 

датих 

примера; 

 уочава везу 

између 

развоја 

српске 

државности 

током новог 

века и 

савремене 

српске 

државе; 

 сагледа 

значај и 

улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјско

м 

контексту; 

 наведе 

специфично

сти 

друштвених 

појава, 

процеса, 

политичких 

идеја, 

достигнућа, 

положај жена). 

Краљевина 

Србија и њено 

окружење 

(Мајски 

преврат, 

политички 

живот, 

унутрашња и 

спољна 

политика; 

појава 

југословенства, 

наука, култура, 

свакодневни 

живот, положај 

Срба под 

аустроугарском 

и османском 

влашћу, Црна 

Гора – 

доношење 

устава, 

проглашење 

краљевине; 

учешће Србије 

и Црне Горе у 

балканским 

ратовима).  

Велики рат 



 

 

 

ставова 

појединаца 

и група 

насталих у 

новом веку; 

 уочава 

утицај и 

улогу 

књижевних 

и 

уметничких 

дела на 

формирање 

национално

г 

идентитета 

у 

прошлости; 

 уочава 

утицај 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

прилике у 

савременом 

друштву; 

 препознаје 

историјску 

подлогу 

савремених 

(узроци и 

повод, 

савезништва и 

фронтови, 

Србија и Црна 

Гора у рату; 

преломнице, 

ток и последице 

рата; аспекти 

рата – 

технологија 

рата, 

пропаганда, 

губици и жртве, 

глад и 

епидемије; 

човек у рату – 

живот у 

позадини и на 

фронту; живот 

под окупацијом 

и у 

избеглиштву; 

Велики рат у 

сећању). 

Истакнуте 

личности: 

Алберт 

Ајнштајн, Пјер 

и Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, 



 

 

 

институција 

и 

друштвених 

појава 

(грађанска 

права, 

парламента

ризам, 

уставност);   

 приказује 

на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена у 

новом веку; 

 уочава 

историјске 

промене, 

поређењем 

политичке 

карте 

савременог 

света са 

историјски

м картама 

других 

епоха; 

Михајло 

Пупин, Никола 

Тесла, Хенри 

Форд, Вилхелм 

II, Николај II 

Романов, Вудро 

Вилсон, краљ 

Петар и 

престолонаслед

ник Александар 

Карађорђевић, 

Јован Цвијић, 

Надежда 

Петровић, 

Арчибалд Рајс, 

Милунка 

Савић, Флора 

Сендс, Радомир 

Путник, Степа 

Степановић, 

Живојин 

Мишић, Петар 

Бојовић, Јанко 

Вукотић, 

Драгутин 

Димитријевић 

Апис. 

 



 

 

 

 пореди 

информациј

е приказане 

на 

историјској 

карти са 

информациј

ама датим у 

другим 

симболички

м 

модалитети

ма; 

 повеже 

визуелне и 

текстуалне 

информациј

е са 

одговарајућ

им 

историјски

м 

контекстом 

(хронолошк

и, 

политички, 

друштвени, 

културни); 

 пореди 

различите 

историјске 



 

 

 

изворе и 

класификуј

е их на 

основу 

њихове 

сазнајне 

вредности; 

 анализира и 

процени 

ближе 

хронолошк

о порекло 

извора на 

основу 

садржаја; 

 уочава 

специфично

сти у 

тумачењу 

одређених 

историјских 

догађаја и 

појава на 

основу 

поређења  

извора 

различитог 

порекла; 

 уочи 

пристрасно

ст, 



 

 

 

пропаганду 

и 

стереотипе 

у 

садржајима 

историјских 

извора; 

 употреби 

податке из 

графикона 

и табела у 

елементарн

ом 

истраживањ

у; 

 презентује, 

самостално 

или у 

групи, 

резултате 

елементарн

ог 

истраживањ

а 

заснованог 

на 

коришћењу 

одабраних 

историјских 

извора и 

литературе, 



 

 

 

користећи 

ИКТ; 

 упоређује, 

анализира и 

уочава 

разлике 

између 

својих и 

ставова 

других; 

 раздваја 

битно од 

небитног у 

историјској 

нарацији; 

 препознаје 

смисао и 

сврху 

неговања 

сећања на 

важне 

личности и 

догађаје из 

историје 

државе и 

друштва; 

 идентифику

је 

историјске 

споменике 

у локалној 



 

 

 

средини и 

учествује у 

организова

њу и 

спровођењу 

заједничких 

школских 

активности 

везаних за 

развој 

културе 

сећања 

 

  



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Вештина комуникације 

- Рад с подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 

- Вештина сарадње 

- Вештине за живот у демократском друштву 

 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.5. 

 

2. ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА  

(до средине XIX века) 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Вештина комуникације 

- Рад с подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 

- Вештина сарадње 

- Вештине за живот у демократском друштву 

- Брига за здравље 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 



 

 

 

- Еколошка компетенција 

- Естетска компетенција 

 

 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 

3 ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Вештина комуникације 

- Рад с подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 

- Вештина сарадње 

- Вештине за живот у демократском друштву 

- Брига за здравље 

- Еколошка компетенција 

- Естетска компетенција 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 



 

 

 

 ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 

 

4. ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Вештина комуникације 

- Рад с подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 

- Вештина сарадње 

- Вештине за живот у демократском друштву 

 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.4. 

ИС. 1.2.6. 

ИС.1.2.7. 



 

 

 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. 

 

  



 

 

 

ПРИЛОГ: 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,пропагнда,стереотип...)  



 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  ИСТОРИЈА 

 

 

Општи циљеви и 

задаци 

 

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 

 

Редни број Назив теме 
Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

1 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

1 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да:наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

 повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва. 

2 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА 

(до средине XIX 

века) 

3 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да: 

 доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 

 изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском, на 

основу датих примера; 

 уочава везу између развоја 

српске државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

 сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

 наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

 анализира процес настанка 

модерних нација и наводи 

њихове основне 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

карактеристике; 

 уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких дела 

на формирање националног 

идентитета у прошлости; 

 уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом 

друштву; 

 препознаје историјску подлогу 

савремених институција и 

друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, 

уставност);   

 анализирајући дате примере, 

уочава утицај научно-

технолошког развоја на 

промене у друштвеним и 

привредним односима и 

природном окружењу; 

 пореди положај и начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева и група у 

индустријско доба; 

 приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена у 

новом веку; 

 уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте 

савременог света са 



 

 

 

историјским картама других 

епоха; 

 пореди информације приказане 

на историјској карти са 

информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

 повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду 

и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

 употреби податке из графикона 

и табела у елементарном 

истраживању; 

 презентује, самостално или у 

групи, резултате елементарног 



 

 

 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних 

историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ; 

 упоређује, анализира и уочава 

разлике између својих и 

ставова других; 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

 препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва; 

идентификује историјске 

споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних за 

развој културе сећања. 

 

3 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

3 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да:  дела на формирање 

националног идентитета у 

прошлости; 

 уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом 

друштву; 

 препознаје историјску подлогу 

савремених институција и 

друштвених појава (грађанска 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

права, парламентаризам, 

уставност);   

 приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена у 

новом веку; 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду 

и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

 препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва; 

идентификује историјске 

споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 



 

 

 

школских активности везаних 

за развој културе сећања. 

4 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX 

ВЕКА 

3 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да: 

 доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 

 изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском, на 

основу датих примера; 

 уочава везу између развоја 

српске државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

 сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

 наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

 уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких дела 

на формирање националног 

идентитета у прошлости; 

 уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

друштву; 

 препознаје историјску подлогу 

савремених институција и 

друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, 

уставност);   

 приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена у 

новом веку; 

 уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте 

савременог света са 

историјским картама других 

епоха; 

 пореди информације приказане 

на историјској карти са 

информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

 повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 



 

 

 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду 

и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

 употреби податке из графикона 

и табела у елементарном 

истраживању; 

 презентује, самостално или у 

групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних 

историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ; 

 упоређује, анализира и уочава 

разлике између својих и 

ставова других; 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

 препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва; 

 идентификује историјске 

споменике у локалној 

средини  



 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  ИСТОРИЈА 

 

 

Општи циљеви и 

задаци 

 

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 

 

Редни број Назив теме 
Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

1 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

3 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да:наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

 повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва. 

2 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА 

(до средине XIX 

века) 

11 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да: 

 доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 

 изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском, на 

основу датих примера; 

 уочава везу између развоја 

српске државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

 сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

 наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

 анализира процес настанка 

модерних нација и наводи 

њихове основне 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

карактеристике; 

 уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких дела 

на формирање националног 

идентитета у прошлости; 

 уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом 

друштву; 

 препознаје историјску подлогу 

савремених институција и 

друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, 

уставност);   

 анализирајући дате примере, 

уочава утицај научно-

технолошког развоја на 

промене у друштвеним и 

привредним односима и 

природном окружењу; 

 пореди положај и начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева и група у 

индустријско доба; 

 приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена у 

новом веку; 

 уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте 

савременог света са 



 

 

 

историјским картама других 

епоха; 

 пореди информације приказане 

на историјској карти са 

информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

 повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду 

и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

 употреби податке из графикона 

и табела у елементарном 

истраживању; 

 презентује, самостално или у 

групи, резултате елементарног 



 

 

 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних 

историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ; 

 упоређује, анализира и уочава 

разлике између својих и 

ставова других; 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

 препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва; 

идентификује историјске 

споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних за 

развој културе сећања. 

 

3 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

11 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да:  дела на формирање 

националног идентитета у 

прошлости; 

 уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом 

друштву; 

 препознаје историјску подлогу 

савремених институција и 

друштвених појава (грађанска 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

права, парламентаризам, 

уставност);   

 приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена у 

новом веку; 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду 

и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

 препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва; 

идентификује историјске 

споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 



 

 

 

школских активности везаних 

за развој културе сећања. 

4 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX 

ВЕКА 

11 

На крају часа ученик ће бити у 

стању да: 

 доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 

 изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском, на 

основу датих примера; 

 уочава везу између развоја 

српске државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

 сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

 наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

 уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких дела 

на формирање националног 

идентитета у прошлости; 

 уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Демонстративна 

метода            

 



 

 

 

друштву; 

 препознаје историјску подлогу 

савремених институција и 

друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, 

уставност);   

 приказује на историјској карти 

динамику различитих 

историјских појава и промена у 

новом веку; 

 уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте 

савременог света са 

историјским картама других 

епоха; 

 пореди информације приказане 

на историјској карти са 

информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

 повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

 пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 



 

 

 

 уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и појава 

на основу поређења  извора 

различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду 

и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

 употреби податке из графикона 

и табела у елементарном 

истраживању; 

 презентује, самостално или у 

групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних 

историјских извора и 

литературе, користећи ИКТ; 

 упоређује, анализира и уочава 

разлике између својих и 

ставова других; 

 раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

 препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва; 

 идентификује историјске 

споменике у локалној 

средини  



 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЈА 

Службени гласник 5/2019. 

 

 

 

  



 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-

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

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

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

 

  



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Географија 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Регионална географија - уз помоћ географске карте објашњава 

специфичности појединих просторних 

целина и предлаже различите начине 

издвајања регија; 

- доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора. 

 

1 0 1 

2. Географске регије Европе - проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, 

туристичке атракције, културно-историјске 

споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену 

регију;  

- анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

16 7 23 



 

 

 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава; 

- анализира примере позитивног утицаја 

човека на животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању природе и 

упоређује их са сличним примерима у 

нашој земљи;  

- истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке 

процесе у Европи и свету;  

- доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора. 

 

3.  Азија - дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

10 5 15 



 

 

 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, 

туристичке атракције, културно-историјске 

споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену 

регију;  

- анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу; 

- објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- тумачи и израђује тематске карте 



 

 

 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава; 

- изводи закључак о могућим решењима за 

коришћење чистих извора енергије у 

државама чија се привреда заснива 

највише на експлоатацији нафте и угља; 

- објашњава узроке и последице глобалних 

феномена као што су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње миграције, 

демографска експлозија и пренасељеност, 

болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

- доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

- препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у одабраним 

државама. 

4. Африка - дефинише границе континента и показује 6 3 9 



 

 

 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, 

туристичке атракције, културно-историјске 

споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену 

регију;  

- анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу; 

- објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 



 

 

 

- тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава; 

- објашњава узроке и последице глобалних 

феномена као што су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње миграције, 

демографска експлозија и пренасељеност, 

болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

- доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

- препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у одабраним 

државама. 

 

5. Северна Америка - дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 
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највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, 

туристичке атракције, културно-историјске 

споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену 

регију;  

- анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу; 

- објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 



 

 

 

одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава. 

 

6. Јужна Америка - дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, 

туристичке атракције, културно-историјске 

споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену 

регију;  

- анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 
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струја, вегетације и човека на климу; 

- објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава; 

- објашњава узроке и последице глобалних 

феномена као што су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње миграције, 

демографска експлозија и пренасељеност, 

болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

- доводе у везу квалитет живота 



 

 

 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

- препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у одабраним 

државама. 

7.  Аустралија и Океанија - дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, 

туристичке атракције, културно-историјске 

споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и 

живи свет карактеристичан за наведену 

регију;  

- анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу; 

- објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 
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- проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама и 

одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава. 

 

8. Поларне области - дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе; 
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- анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу; 

- приказује на немој карти најважније 

географске појмове: континенте, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, 

туристичке атракције, културно-историјске 

споменике; 

- вреднује улогу међународних организација 

у свету. 

 

  



 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 

Облик рада Методе 

1. Регионал

на 

географиј

а 

- уз помоћ 

географске 

карте 

објашњава 

специфично

сти 

појединих 

просторних 

целина и 

предлаже 

различите 

начине 

издвајања 

регија; 

- доводе у 

везу 

квалитет 

живота 

становништ

ва са 

природним, 

демографск

им, 

економским 

и 

политичко-

- Регионална 

географија, 

принципи 

регионализац

ије. 

Хомогеност и 

хетерогеност 

географског 

простора. 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализова

ни 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна

, 

демонстрати

вна  

 

-информатика Формативн

о 

оцењивање 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 



 

 

 

географски

м одликама 

простора. 

2.  Географс

ке регије 

Европе 

- проналази 

на карти 

државе 

проучаване 

регије и 

именује их; 

- приказује 

на немој 

карти 

најважније 

географске 

појмове: 

континенте, 

океане, 

мора, 

облике 

разуђености 

обала, 

низије, 

планине, 

реке, језера, 

државе, 

градове, 

туристичке 

атракције, 

културно-

историјске 

споменике; 

- Јужна Европа 

– културно- 

цивилизацијс

ке тековине, 

етничка 

хетерогеност, 

туризам, 

политичка 

подела.  

- Државе 

Јужне 

Европе: 

државе 

бивше СФРЈ, 

Италија, 

Шпанија и 

Грчка – 

основне 

географске 

карактеристи

ке. 

- Средња 

Европа – 

културно-

цивилизацијс

ке тековине, 

савремени 

демографски 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализова

ни, рад у пару, 

рад у групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна

, 

демонстрати

вна 

- биологија 

- историја 

- 

информатика  

- енглески 

језик 

- ликовно 

Формативн

о 

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 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 

 



 

 

 

- препознаје 

облике 

рељефа, 

водне 

објекте и 

живи свет 

карактерист

ичан за 

наведену 

регију;  

- анализира 

утицај 

географске 

ширине, 

рељефа, 

односа 

копна и 

мора, 

морских 

струја, 

вегетације и 

човека на 

климу; 

- проналази 

податке о 

бројном 

стању 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

процеси, 

природни 

ресурси и 

економски 

развој, 

урбанизација, 

политичка 

подела. 

- Немачка – 

основне 

географске 

карактеристи

ке. 

- Западна 

Европа – 

културно-

цивилизацијс

ке тековине, 

савремени 

демографски 

процеси, 

природни 

ресурси и 

економски 

развој, 

урбанизација, 

политичка 

подела. 

- Француска и 

Уједињено 

Краљевство – 



 

 

 

и 

одабраним 

државама и 

издваја 

просторне 

целине са 

највећом 

концентрац

ијом 

становништ

ва у свету; 

- укаже на 

узроке и 

последице 

кретања 

броја 

становника, 

густине 

насељеност

и, 

природног 

прираштаја, 

миграција и 

специфични

х структура 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

основне 

географске 

карактеристи

ке. 

- Северна 

Европа – 

природни 

ресурси и 

економски 

развој, 

народи, 

политичка 

подела. 

- Норвешка – 

основне 

географске 

карактеристи

ке. 

- Источна 

Европа – 

културно-

цивилизацијс

ке тековине, 

етничка 

хетерогеност, 

природни 

ресурси и 

економски 

развој, 

политичка 

подела.  



 

 

 

државама; 

- тумачи и 

израђује 

тематске 

карте 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама; 

- открива 

узроке и 

последице 

процеса 

урбанизациј

е на 

различитим 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- доведе у 

везу 

природне 

ресурсе са 

степеном 

економске 

развијеност

- Руска 

Федерација – 

основне 

географске 

карактеристи

ке. 

- Европска 

унија – 

пример 

интеграциони

х процеса. 



 

 

 

и појединих 

регија и 

одабраних 

држава; 

- анализира 

примере 

позитивног 

утицаја 

човека на 

животну 

средину у 

државама 

које улажу 

напоре на 

очувању 

природе и 

упоређује 

их са 

сличним 

примерима 

у нашој 

земљи;  

- истражује 

утицај 

Европске 

уније на 

демографск

е, 

економске и 

политичке 

процесе у 



 

 

 

Европи и 

свету;  

- доводе у 

везу 

квалитет 

живота 

становништ

ва са 

природним, 

демографск

им, 

економским 

и 

политичко-

географски

м одликама 

простора. 

3. Азија - дефинише 

границе 

континента 

и показује 

на карти 

океане и 

мора којима 

је 

проучавани 

континент 

окружен и 

лоцира 

највећа 

острва, 

- Географски 

положај, 

границе и 

величина 

Азије. 

- Природне 

одлике Азије. 

- Становништв

о Азије. 

- Насеља 

Азије.  

- Привреда 

Азије. 

- Политичка и 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализова

ни, рад у пару, 

рад у групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна

, 

демонстрати

вна 

- биологија 

- историја 

- 

информатика  

- енглески 

језик 

- ликовно 

Формативн

о 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 



 

 

 

полуострва, 

мореузе, 

земљоузе, 

пролазе; 

- проналази 

на карти 

државе 

проучаване 

регије и 

именује их; 

- приказује 

на немој 

карти 

најважније 

географске 

појмове: 

континенте, 

океане, 

мора, 

облике 

разуђености 

обала, 

низије, 

планине, 

реке, језера, 

државе, 

градове, 

туристичке 

атракције, 

културно-

историјске 

регионална 

подела. 

- Југозападна 

Азија – 

природни 

ресурси и 

економски 

развој, 

културно-

цивилизацијс

ке тековине, 

савремени 

демографски 

процеси, 

урбанизација

, политичка 

подела. 

- Јужна Азија 

– културно-

цивилизацијс

ке тековине, 

савремени 

демографски 

процеси, 

етничка 

хетерогеност, 

урбанизација

, политичка 

подела. 

- Југоисточна 

Азија – 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање

). 



 

 

 

споменике; 

- препознаје 

облике 

рељефа, 

водне 

објекте и 

живи свет 

карактерист

ичан за 

наведену 

регију;  

- анализира 

утицај 

географске 

ширине, 

рељефа, 

односа 

копна и 

мора, 

морских 

струја, 

вегетације и 

човека на 

климу; 

- објашњава 

настанак 

пустиња на 

територији 

проучавано

г 

континента; 

природни 

ресурси и 

економски 

развој, 

политичка 

подела. 

- Источна 

Азија – 

културно-

цивилизацијс

ке тековине, 

савремени 

демографски 

процеси, 

етничка 

хетерогеност, 

природни 

ресурси и 

економски 

развој, 

урбанизација

, политичка 

подела. 

- Централна 

Азија – 

природни 

ресурси, 

политичка 

подела, 

насеља и 

становништв



 

 

 

- проналази 

податке о 

бројном 

стању 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама и 

издваја 

просторне 

целине са 

највећом 

концентрац

ијом 

становништ

ва у свету; 

- укаже на 

узроке и 

последице 

кретања 

броја 

становника, 

густине 

насељеност

и, 

природног 

прираштаја, 

миграција и 

о. 



 

 

 

специфични

х структура 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- тумачи и 

израђује 

тематске 

карте 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама; 

- открива 

узроке и 

последице 

процеса 

урбанизациј

е на 

различитим 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 



 

 

 

државама; 

- доведе у 

везу 

природне 

ресурсе са 

степеном 

економске 

развијеност

и појединих 

регија и 

одабраних 

држава; 

- изводи 

закључак о 

могућим 

решењима 

за 

коришћење 

чистих 

извора 

енергије у 

државама 

чија се 

привреда 

заснива 

највише на 

експлоатац

ији нафте и 

угља; 

- објашњава 

узроке и 



 

 

 

последице 

глобалних 

феномена 

као што су 

сиромаштво

, 

унутрашње 

и 

спољашње 

миграције, 

демографск

а експлозија 

и 

пренасељен

ост, болести 

и 

епидемије, 

политичка 

нестабилно

ст; 

- доводе у 

везу 

квалитет 

живота 

становништ

ва са 

природним, 

демографск

им, 

економским 

и 



 

 

 

политичко-

географски

м одликама 

простора; 

- препознаје 

негативне 

утицаје 

човека на 

животну 

средину 

настале 

услед 

специфично

сти развоја 

пољопривре

де, 

рударства, 

енергетике, 

индустрије, 

саобраћаја 

и туризма 

на 

проучавани

м 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама. 

4. Африка - дефинише 

границе 

- Географски 

положај, 

Фронтални, 

индивидуални, 

Монолошка, 

дијалошка, 

- биологија 

- историја 

Формативн

о 

- Да ли је за 

тему 



 

 

 

континента 

и показује 

на карти 

океане и 

мора којима 

је 

проучавани 

континент 

окружен и 

лоцира 

највећа 

острва, 

полуострва, 

мореузе, 

земљоузе, 

пролазе; 

- проналази 

на карти 

државе 

проучаване 

регије и 

именује их; 

- приказује 

на немој 

карти 

најважније 

географске 

појмове: 

континенте, 

океане, 

мора, 

границе и 

величина 

Африке. 

- Природне 

одлике 

Африке. 

- Становништв

о Африке. 

- Насеља 

Африке. 

- Привреда 

Африке. 

- Политичка и 

регионална 

подела. 

- Афрички 

Медитеран и 

Сахарска 

Африка. 

Подсахарска 

Африка. 

индивидуализова

ни, рад у пару, 

рад у групи 

илистративна

, 

демонстрати

вна 

- 

информатика  

- енглески 

језик 

- ликовно 

оцењивање 

(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 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 



 

 

 

облике 

разуђености 

обала, 

низије, 

планине, 

реке, језера, 

државе, 

градове, 

туристичке 

атракције, 

културно-

историјске 

споменике; 

- препознаје 

облике 

рељефа, 

водне 

објекте и 

живи свет 

карактерист

ичан за 

наведену 

регију;  

- анализира 

утицај 

географске 

ширине, 

рељефа, 

односа 

копна и 

мора, 



 

 

 

морских 

струја, 

вегетације и 

човека на 

климу; 

- објашњава 

настанак 

пустиња на 

територији 

проучавано

г 

континента; 

- проналази 

податке о 

бројном 

стању 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама и 

издваја 

просторне 

целине са 

највећом 

концентрац

ијом 

становништ

ва у свету; 



 

 

 

- укаже на 

узроке и 

последице 

кретања 

броја 

становника, 

густине 

насељеност

и, 

природног 

прираштаја, 

миграција и 

специфични

х структура 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- тумачи и 

израђује 

тематске 

карте 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 



 

 

 

државама; 

- открива 

узроке и 

последице 

процеса 

урбанизациј

е на 

различитим 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- доведе у 

везу 

природне 

ресурсе са 

степеном 

економске 

развијеност

и појединих 

регија и 

одабраних 

држава; 

- објашњава 

узроке и 

последице 

глобалних 

феномена 

као што су 

сиромаштво



 

 

 

, 

унутрашње 

и 

спољашње 

миграције, 

демографск

а експлозија 

и 

пренасељен

ост, болести 

и 

епидемије, 

политичка 

нестабилно

ст; 

- доводе у 

везу 

квалитет 

живота 

становништ

ва са 

природним, 

демографск

им, 

економским 

и 

политичко-

географски

м одликама 

простора; 

- препознаје 



 

 

 

негативне 

утицаје 

човека на 

животну 

средину 

настале 

услед 

специфично

сти развоја 

пољопривре

де, 

рударства, 

енергетике, 

индустрије, 

саобраћаја 

и туризма 

на 

проучавани

м 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама. 

5. Северна 

Америка 

- дефинише 

границе 

континента 

и показује 

на карти 

океане и 

мора којима 

- Географски 

положај, 

границе, 

величина и 

регионална 

подела 

Северне 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализова

ни, рад у пару, 

рад у групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна

, 

демонстрати

вна 

- биологија 

- историја 

- 

информатика  

- енглески 

језик 

- ликовно 

Формативн

о 

оцењивање 

(активност 

на часу, 

израда 

домаћих 

- Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

- Да ли сам 

обезбедила 



 

 

 

је 

проучавани 

континент 

окружен и 

лоцира 

највећа 

острва, 

полуострва, 

мореузе, 

земљоузе, 

пролазе; 

- проналази 

на карти 

државе 

проучаване 

регије и 

именује их; 

- приказује 

на немој 

карти 

најважније 

географске 

појмове: 

континенте, 

океане, 

мора, 

облике 

разуђености 

обала, 

низије, 

планине, 

Америке.  

- Природне 

одлике 

Северне 

Америке. 

- Становништв

о Северне 

Америке. 

- Насеља 

Северне 

Америке.  

- Привреда 

Северне 

Америке. 

- Политичка 

подела. 

задатака, 

познавање 

географске 

карте, 

тестови, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивање 

(тестови, 

усмено 

испитивање

) . 

добру 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 



 

 

 

реке, језера, 

државе, 

градове, 

туристичке 

атракције, 

културно-

историјске 

споменике; 

- препознаје 

облике 

рељефа, 

водне 

објекте и 

живи свет 

карактерист

ичан за 

наведену 

регију;  

- анализира 

утицај 

географске 

ширине, 

рељефа, 

односа 

копна и 

мора, 

морских 

струја, 

вегетације и 

човека на 

климу; 



 

 

 

- објашњава 

настанак 

пустиња на 

територији 

проучавано

г 

континента; 

- проналази 

податке о 

бројном 

стању 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама и 

издваја 

просторне 

целине са 

највећом 

концентрац

ијом 

становништ

ва у свету; 

- укаже на 

узроке и 

последице 

кретања 

броја 



 

 

 

становника, 

густине 

насељеност

и, 

природног 

прираштаја, 

миграција и 

специфични

х структура 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- тумачи и 

израђује 

тематске 

карте 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама; 

- открива 

узроке и 

последице 

процеса 



 

 

 

урбанизациј

е на 

различитим 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- доводе у 

везу 

квалитет 

живота 

становништ

ва са 

природним, 

демографск

им, 

економским 

и 

политичко-

географски

м одликама 

простора; 

- доведе у 

везу 

природне 

ресурсе са 

степеном 

економске 

развијеност

и појединих 



 

 

 

регија и 

одабраних 

држава. 

6. Јужна 

Америка 

- дефинише 

границе 

континента 

и показује 

на карти 

океане и 

мора којима 

је 

проучавани 

континент 

окружен и 

лоцира 

највећа 

острва, 

полуострва, 

мореузе, 

земљоузе, 

пролазе; 

- проналази 

на карти 

државе 

проучаване 

регије и 

именује их; 

- приказује 

на немој 

карти 

најважније 

- Географски 

положај, 

границе и 

величина 

Јужне 

Америке. 

- Природне 

одлике 

Јужне 

Америке. 

- Становништ

во Јужне 

Америке. 

- Насеља 

Јужне 

Америке.  

- Привреда 

Јужне 

Америке. 

- Политичка 

подела. 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализова

ни, рад у пару, 

рад у групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна

, 

демонстрати

вна 

- биологија 

- историја 

- 

информатика  

- енглески 

језик 

- ликовно 

Формативн

о 

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 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 



 

 

 

географске 

појмове: 

континенте, 

океане, 

мора, 

облике 

разуђености 

обала, 

низије, 

планине, 

реке, језера, 

државе, 

градове, 

туристичке 

атракције, 

културно-

историјске 

споменике; 

- препознаје 

облике 

рељефа, 

водне 

објекте и 

живи свет 

карактерист

ичан за 

наведену 

регију;  

- анализира 

утицај 

географске 



 

 

 

ширине, 

рељефа, 

односа 

копна и 

мора, 

морских 

струја, 

вегетације и 

човека на 

климу; 

- објашњава 

настанак 

пустиња на 

територији 

проучавано

г 

континента; 

- проналази 

податке о 

бројном 

стању 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама и 

издваја 

просторне 

целине са 



 

 

 

највећом 

концентрац

ијом 

становништ

ва у свету; 

- укаже на 

узроке и 

последице 

кретања 

броја 

становника, 

густине 

насељеност

и, 

природног 

прираштаја, 

миграција и 

специфични

х структура 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- тумачи и 

израђује 

тематске 

карте 

становништ



 

 

 

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама; 

- открива 

узроке и 

последице 

процеса 

урбанизациј

е на 

различитим 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- доведе у 

везу 

природне 

ресурсе са 

степеном 

економске 

развијеност

и појединих 

регија и 

одабраних 

држава; 

- објашњава 

узроке и 



 

 

 

последице 

глобалних 

феномена 

као што су 

сиромаштво

, 

унутрашње 

и 

спољашње 

миграције, 

демографск

а експлозија 

и 

пренасељен

ост, болести 

и 

епидемије, 

политичка 

нестабилно

ст; 

- доводе у 

везу 

квалитет 

живота 

становништ

ва са 

природним, 

демографск

им, 

економским 

и 



 

 

 

политичко-

географски

м одликама 

простора; 

- препознаје 

негативне 

утицаје 

човека на 

животну 

средину 

настале 

услед 

специфично

сти развоја 

пољопривре

де, 

рударства, 

енергетике, 

индустрије, 

саобраћаја 

и туризма 

на 

проучавани

м 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама. 



 

 

 

7. 

 

Аустралиј

а и 

Океанија 

- дефинише 

границе 

континента 

и показује 

на карти 

океане и 

мора којима 

је 

проучавани 

континент 

окружен и 

лоцира 

највећа 

острва, 

полуострва, 

мореузе, 

земљоузе, 

пролазе; 

- проналази 

на карти 

државе 

проучаване 

регије и 

именује их; 

- приказује 

на немој 

карти 

најважније 

географске 

појмове: 

континенте, 

- Географски 

положај, 

границе и 

величина 

Аустралије и 

Океаније. 

- Природне 

одлике 

Аустралије. 

- Колонијални 

период и 

становништв

о Аустралије. 

- Насеља 

Аустралије.  

- Привреда 

Аустралије. 

- Океанија – 

основна 

географска 

обележја. 

- Политичка и 

регионална 

подела. 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализова

ни, рад у пару, 

рад у групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна

, 

демонстрати

вна 

- биологија 

- историја 

- 

информатика  

- енглески 

језик 

- ликовно 

Формативн

о 

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 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 



 

 

 

океане, 

мора, 

облике 

разуђености 

обала, 

низије, 

планине, 

реке, језера, 

државе, 

градове, 

туристичке 

атракције, 

културно-

историјске 

споменике; 

- препознаје 

облике 

рељефа, 

водне 

објекте и 

живи свет 

карактерист

ичан за 

наведену 

регију;  

- анализира 

утицај 

географске 

ширине, 

рељефа, 

односа 



 

 

 

копна и 

мора, 

морских 

струја, 

вегетације и 

човека на 

климу; 

- објашњава 

настанак 

пустиња на 

територији 

проучавано

г 

континента; 

- проналази 

податке о 

бројном 

стању 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и 

одабраним 

државама и 

издваја 

просторне 

целине са 

највећом 

концентрац

ијом 



 

 

 

становништ

ва у свету; 

- укаже на 

узроке и 

последице 

кретања 

броја 

становника, 

густине 

насељеност

и, 

природног 

прираштаја, 

миграција и 

специфични

х структура 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- тумачи и 

израђује 

тематске 

карте 

становништ

ва по 

континенти

ма, регијама 



 

 

 

и 

одабраним 

државама; 

- открива 

узроке и 

последице 

процеса 

урбанизациј

е на 

различитим 

континенти

ма, регијама 

и у 

одабраним 

државама; 

- доводе у 

везу 

квалитет 

живота 

становништ

ва са 

природним, 

демографск

им, 

економским 

и 

политичко-

географски

м одликама 

простора; 

- доведе у 



 

 

 

везу 

природне 

ресурсе са 

степеном 

економске 

развијеност

и појединих 

регија и 

одабраних 

држава. 

 

8.  

Поларне 

области 

- дефинише 

границе 

континента 

и показује 

на карти 

океане и 

мора којима 

је 

проучавани 

континент 

окружен и 

лоцира 

највећа 

острва, 

полуострва, 

мореузе, 

земљоузе, 

пролазе; 

- анализира 

утицај 

географске 

- Основне 

географске 

одлике 

Антарктика – 

откриће, 

назив, 

географски 

положај, 

природне 

одлике, 

природни 

ресурси и 

научна 

истраживања. 

- Основне 

географске 

одлике 

Арктика – 

откриће, 

назив, 

географски 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализова

ни, рад у пару, 

рад у групи 

Монолошка, 

дијалошка, 

илистративна

, 

демонстрати

вна 

- биологија 

- историја 

- 

информатика  

- енглески 

језик 

- ликовно 

Формативн

о 

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 

међупредмет

ни 

компетенциј

у? 

 



 

 

 

ширине, 

рељефа, 

односа 

копна и 

мора, 

морских 

струја, 

вегетације и 

човека на 

климу; 

- приказује 

на немој 

карти 

најважније 

географске 

појмове: 

континенте, 

океане, 

мора, 

облике 

разуђености 

обала, 

низије, 

планине, 

реке, језера, 

државе, 

градове, 

туристичке 

атракције, 

културно-

историјске 

положај, 

природне 

одлике, 

природни 

ресурси и 

савремена 

научна 

истраживања. 



 

 

 

споменике; 

- вреднује 

улогу 

међународн

их 

организациј

а у свету. 

 

  



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Регионална географија компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос премаоколини; 

– одговоран однос премаздрављу; 

– одговорно учешће удемократском друштву; 

– предузимљивостиорјентација капредузетништву; 

– рад са подацима иинформацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

2.  Географске регије Европе – компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.2. 

3. Азија – компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 



 

 

 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

4.  Африка – компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

5.  Северна Америка – 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; 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 



 

 

 

– естетичка компетенција. ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

6. Јужна Америка – компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

7. Аустралија и Океанија – компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3.  

ГЕ.2.1.3.  

ГЕ.2.1.4.  

ГЕ.2.1.4.  

ГЕ.3.1.1.  

ГЕ.1.3.1.  

ГЕ.1.3.2.  

ГЕ.2.3.1.  

ГЕ.3.3.1.  

ГЕ.3.3.2.  

ГЕ.1.4.2.  

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

8. Поларне области – компетенција за учење; 

– комуникација; 

ГЕ.1.1.3.  

ГЕ.2.1.3.  



 

 

 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.2.1.4.  

ГЕ.2.1.4.  

ГЕ.3.1.1.  

ГЕ.1.4.2.  

ГЕ.2.4.2.  

ГЕ.3.4.3. 

  



 

 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА 

 

1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

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

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

1.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

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

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

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

1.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

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

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

1.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

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

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

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 

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


 

 

 

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

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

2.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

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

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

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=2525
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2514
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2513
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2526
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


 

 

 

ДОПУНСКА / ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Циљ додатне наставе је да заинтересованим и даровитим ученицима омогући усвајање наставних садржаја који на часовима 

редовне наставе због своје сложености нису предвиђени за све ученике. 

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

даље да прате и са успехом усвајају нове наставне јединице. 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему 

Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1.  
Географске регије 

Европе 
14 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање 

знања о регијама Европе. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

2. Азија 14 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање 

знања о Азији. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 



 

 

 

3. Африка 10 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање 

знања о Африци. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

4. Северна Америка 10 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање 

знања о Северној Америци. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

5. Јужна Америка 6 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање 

знања о Јужној Америци. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 



 

 

 

6. Аустралија 6 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање 

знања о Аустралији. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

7. Поларне области 2 

Накнадно савладавање 

градива и проширивање 

знања о поларним областима. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 

раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

8.  
Припрема за 

такмичење 
10 

Проширивање и обнављање 

градива географије. 

Решавање тестова 

са претходних 

такмичења  

Провера урађених 

тестова са 

такмичења и 

разумевања истог. 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЈА 

Службени гласник бр. 5/2019. 

 

  



 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења биологије је да ученик изучавањем биолошких процеса и живих бића у 

интеракцији са животном средином разуме значај биолошке разноврсности и потребу за 

одрживим развојем и развије одговоран однос према себи и природи. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о  

безбедности током рада. 

Групише жива бића према њиховим заједничким 

особинама. 

Идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове животне 

средине, укључујући и основне односе исхране и 

распрострањење. 

Једноставним цртежом приказује биолошке 

објекте које посматра и истражује и означава 

кључне детаље. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

Одабира макро-морфолошки видљиве особине 

важне за класификацију живих бића. 

 

4 5 9 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о безбедности током 

рада. 

Групише жива бића према њиховим заједничким 

особинама. 

Идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове животне 

средине, укључујући и основне односе исхране и 

распрострањење. 

Једноставним цртежом приказује биолошке 

14 15 29 



 

 

 

објекте које посматра и истражује и означава 

кључне детаље. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

3. ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о безбедности током 

рада. 

Прикупља податке о варијабилности организама 

унутар једне врсте, табеларно и графички их 

представља и изводи једноставне закључке. 

Разликује наследне особине и особине које су 

резултат деловања средине, на моделима из 

свакодневног живота. 

Поставља једноставне претпоставке, огледом 

испитује утицај срединских фактора на 

ненаследне особине живих бића и критички 

сагледава резултате. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

3 4 7 

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

у непосредном окружењу, учествује у њима, 

сарађује са осталим учесницима и решава 

конфликте на ненасилан начин. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

Доводи у везу промене у спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) са губитком 

разноврсности живих бића на Земљи. 

7 10 17 



 

 

 

Прави разлику између одговорног и 

неодговорног односа према живим бићима. 

Илуструје примерима деловање људи на животну  

средину и процењује последице таквих дејстава. 

у непосредном окружењу. 

 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ Истражује особине живих бића по познатој 

процедури и води рачуна о безбедности током 

рада. 

Идентификује елементе здравог начина живота и 

у односу на њих уме да процени сопствене 

животне навике и избегава ризична понашања. 

Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата. 

4 6 10 

  УКУПНО 32 40 72 

 

  



 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Међупредм

етно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланира

ног 

Облик 

рада 

Методе 

1. НАСЛЕЂИВ

АЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

– прикупи и 

анализира 

податке о 

животним 

циклусима 

почевши од 

оплођења; 

– упореди 

бесполно и 

полно 

размножавањ

е; 

– идентификује 

разлике 

између 

митозе и 

мејозе на 

основну 

промене 

броја 

хромозома и 

њихове улоге 

Улога и значај 

једра у 

метаболизму 

ћелије. 

Деоба ћелије 

(хромозоми – 

настајање 

полних и 

телесних 

ћелија).  

ДНК и појам 

гена (алели, 

генотип, 

фенотип). 

Прво 

Менделово 

правило, крвне 

групе, 

трансфузија и 

трансплантациј

а. 

Наслеђивање 

пола, наследне 

болести. 

Животни 

циклуси 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару. 

 

Метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатик

а и 

рачунарство 

Иницијалн

и тест, 

учествова

ње у 

разговору, 

прикупља

ње 

информац

ија из 

различити

х извора, 

свакоднев

на 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

 

у развићу и 

репродукцији

; 

– одреди однос 

између гена и 

хромозома и 

основну 

улогу 

генетичког 

материјала у 

ћелији; 

– шематски 

прикаже 

наслеђивање 

пола и 

других 

особина 

према првом 

Менделовом 

правилу; 

– користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању

, обради 

података и 

приказу 

резултата;ž 

– табеларно и 

графички 

представи 

биљака и 

животиња. 

Смена 

генерација. 

Једнополни и 

двополни 

организми. 

Значај и улога 

полног 

размножавања. 

 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 



 

 

 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке; 

– разматра, у 

групи, шта и 

како је учио 

и где та 

знања може 

да примени. 

2. ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

– одреди 

положај 

организма на 

дрвету 

живота на 

основуприку

пљених и 

анализираних 

информација 

о његовој 

грађи; 

– упореди 

организме на 

различитим 

позицијама 

на „дрвету 

живота“ 

према начину 

на који 

обављају 

Основни 

принципи 

организације 

живих бића. 

Појам 

симетрије – 

типични 

примери код 

једноћелијских 

и 

вишећелијских 

организама; 

биолошки 

значај. 

Симетрија, 

сегментација и 

цефализација 

код животиња. 

Присуство/одс

уство биљних 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару 

Метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатик

а и 

рачунарство 

Иницијалн

и тест, 

учествова

ње у 

разговору, 

прикупља

ње 

информац

ија из 

различити

х извора, 

свакоднев

на 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

 

животне 

процесе;  

– користи 

микроскоп за 

посматрање 

грађе гљива, 

биљних и 

животињских

ткива; 

– 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 

човекових 

органа и 

њихову 

улогу; 

– цртежом или 

моделом 

органа 

(симетрија и 

сегментација 

код биљака). 

Ћелије са 

специфичном 

функцијом: 

мишићне, 

крвне, нервне, 

ћелије 

затварачице... 

Грађа и улога 

ткива, органа, 

органских 

система и 

значај за 

функционисањ

е организма. 

Компаративни 

преглед грађе 

главних група 

биљака, гљива 

и животиња – 

сличности и 

разлике у 

обављању 

основних 

животних 

процеса на 

методски 

одабраним 

и 

дискусији, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 



 

 

 

прикаже 

основне 

елементе 

грађе ћелије 

једноћелијск

их и 

вишећелијски

х организама; 

– користи 

лабораторијс

ки прибор и 

школски 

микроскоп за 

израду и 

посматрање 

препарата; 

– хумано 

поступа 

према 

организмима 

које 

истражуje. 

представницим

а. 

3. ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСН

ОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

– одреди 

положај 

организма на 

дрвету 

живота на 

основуприку

пљених и 

анализираних 

информација 

Основни 

принципи 

систематике 

(Карл Лине, 

биномна 

номенклатура). 

Приказ 

разноврсности 

живота кроз 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару 

Метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

Иницијалн

и тест, 

учествова

ње у 

разговору, 

прикупља

ње 

информац

ија из 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 



 

 

 

о његовој 

грађи; 

– упореди 

организме на 

различитим 

позицијама 

на „дрвету 

живота“ 

према начину 

на који 

обављају 

животне 

процесе;  

– користи 

микроскоп за 

посматрање 

грађе гљива, 

биљних и 

животињских

ткива; 

– разврста 

организме 

према 

задатим 

критеријуми

ма применом 

дихотомих 

кључева; 

– повеже 

принципе 

систематике 

основне 

систематске 

категорије до 

нивоа кола и 

класе. 

Докази 

еволуције, 

фосили и 

тумачење 

филогенетских 

низова 

(предачке и 

потомачке 

форме, 

прелазни 

фосили). 

васпитање, 

географија, 

информатик

а и 

рачунарство 

различити

х извора, 

свакоднев

на 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

 

са 

филогенијом 

и еволуцијом 

на основу 

данашњих и 

изумрлих 

врста – 

фосила; 

– 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. 

 



 

 

 

 

4. ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕ

МУ 

– идентификује 

основне 

односе у 

биоценози на 

задатим 

примерима; 

– илуструје 

примерима 

однос између 

еколошких 

фактора и 

ефеката 

природне 

селекције; 

– упореди 

прикупљене 

податке о 

изабраној 

врсти и њеној 

бројности на 

различитим 

стаништима; 

– повеже 

утицај 

абиотичких 

чинилаца у 

одређеној 

животној 

области – 

биому са 

Састав и 

структура 

популација, 

популациона 

динамика 

(природни 

прираштај и 

миграције). 

Абиотички 

фактори и 

биотички 

односи као 

чиниоци 

природне 

селекције 

(адаптације). 

Мреже 

исхране. 

Животне 

области. 

Конвергенција 

и дивергенција 

животних 

форми. 

Заштита 

природе. 

Заштита 

биодиверзитет

а. 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару 

Метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатик

а и 

рачунарство 

Иницијалн

и тест, 

учествова

ње у 

разговору, 

прикупља

ње 

информац

ија из 

различити

х извора, 

свакоднев

на 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 



 

 

 

животним 

формама које 

га 

насељавају; 

– анализира 

разлику 

између 

сличности и 

сродности 

организама 

на 

примерима 

конвергенциј

е и 

дивергенције;  

– идентификује 

трофички 

ниво 

организма у 

мрежи  

исхране; 

– предложи 

акције 

заштите 

биодиверзите

та и учествује 

у њима; 

– користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању

излагање 



 

 

 

, 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 

– анализира 

задати 

јеловник са 

аспекта 

уравнотежене 

и разноврсне 

исхране; 

– идентификује 

поремећаје 

исхране на 

основу 

типичних 

Примери 

наследних 

болести. 

Особине и 

грађа вируса. 

Болести 

изазване 

вирусима. 

Имунитет, 

вакцине. 

Пулс и крвни 

притисак. 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару 

Метода 

усменогизлагања,тек

стуална 

метода,демонстратив

на метода,метода 

презентације. 

 

Природа и 

друштво за 

четврти 

разред, 

математика, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

информатик

Иницијалн

и тест, 

учествова

ње у 

разговору, 

прикупља

ње 

информац

ија из 

различити

х извора, 

свакоднев

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз 

усмену и 

писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 



 

 

 

симптома 

(гојазност, 

анорексија, 

булимија); 

– планира 

време за рад, 

одмор и 

рекреацију; 

– доведе у везу 

измењено 

понашање 

људи са 

коришћењем 

психоактивн

их 

супстанци; 

– аргументује 

предности 

вакцинације; 

– примени 

поступке 

збрињавања 

лакших 

облика 

крварења; 

– расправља о 

различитости 

међу људима 

са аспекта 

генетичке 

варијабилнос

Прва помоћ – 

повреде 

крвних судова 

(практичан 

рад). 

Принципи 

уравнотежене 

исхране и 

поремећаји у 

исхрани. 

Значај 

правилног 

чувања, 

припреме и 

хигијене 

намирница; 

тровање 

храном. 

Промене у 

адолесценцији. 

Здрави 

стилови 

живота (сан, 

кондиција...). 

Последице 

болести 

зависности – 

наркоманија. 

а и 

рачунарство. 

на 

посматра

ња,  

активност 

на часу, 

учествова

ње у 

разговору 

и 

дискусији, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентац

ије, 

есејско 

излагање 

план 



 

 

 

ти, 

толеранције и 

прихватања 

различитости

; 

– користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању

, обради 

података и 

приказу 

резултата; 

– табеларно и 

графички 

представи 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке. 

 



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

- компетенција за учење; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

комуникација 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема, сарадња 

- естетичка компетенција. 

 

БИ.1.3.1.   БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.3.   БИ.1.3.4. 

БИ.1.3.5.   БИ.1.3.6. 

БИ.1.3.7.   БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9.   БИ.1.3.10. 

БИ.2.3.1.   БИ.2.3.2. 

БИ.2.3.3.   БИ.2.3.4. 

БИ.2.3.5.   БИ.2.3.6. 

БИ.3.3.1.   БИ.3.3.2. 

БИ.3.3.3.   БИ.3.3.4. 

БИ.3.3.5.   БИ.3.3.6. 

БИ.1.6.1.   БИ.2.6.1. 

БИ.3.6.2. 

2. 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.1.2.4. 

БИ.1.2.5.   БИ.1.2.6. 

БИ.1.2.7. 

БИ.2.2.1.   БИ.2.2.2. 

БИ.2.2.3.   БИ.2.2.4. 

БИ.2.2.5.   БИ.2.2.6. 

 

 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

- компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

БИ.1.1.4.   БИ.1.1.5. 

БИ.2.1.4.   БИ.2.1.5. 

БИ.3.1.1.   БИ.3.1.3. 



 

 

 

- 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.3.1.4.   БИ.3.1.5. 

БИ.1.6.1.   БИ.1.6.2. 

БИ.1.6.3.   БИ.2.6.1. 

БИ.2.6.2.   БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.1.   БИ.3.6.2. 

БИ.3.6.3. 

 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ - компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- естетичка компетенција; 

 

 

БИ.1.4.1.   БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.4.   БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7.   БИ.1.4.8. 

БИ.2.4.1.   БИ.2.4.2. 

БИ.2.4.3.   БИ.2.4.4. 

БИ.2.4.5.   БИ.2.4.5. 

БИ.2.4.6.   БИ.2.4.7. 

БИ.2.4.8.   БИ.2.4.9. 

БИ.3.4.1.   БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3.   БИ.3.4.4. 

БИ.3.4.5.   БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7.   БИ.3.4.8. 

БИ.1.6.1.   БИ.1.6.2. 

БИ.3.6.2. 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ - компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

БИ.1.5.5.   БИ.1.5.6. 

БИ.1.5.7.   БИ.1.5.9.   

БИ.1.5.10.   БИ.1.5.11.    

БИ.1.5.12. 

БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.1.   БИ.2.5.2. 

БИ.2.5.3.   БИ.2.5.4. 



 

 

 

- рад са подацима и информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- естетичка компетенција; 

БИ.2.5.5.   БИ.3.5.3. 

БИ.3.5.4.   БИ.3.5.5. 

БИ.3.5.7.   БИ.3.5.8. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет БИОЛОГИЈА 

 

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

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

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

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

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 
БИ.2.3.4. 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.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
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 
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.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

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

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

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
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=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716


 

 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

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

основне карактеристике грађе такве ћелије 

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

зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

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

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

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

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

размножавање) 

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

БИ.2.2.1. 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.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и 

образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа 

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 

 

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.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.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, 

делови организама, плодови и сл.) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
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=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


 

 

 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 

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

група 

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

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

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

БИ.3.6.1. 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 

 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

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

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

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

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

насељавају 

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

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

(националних паркова, природних резервата) 

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

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

БИ.2.4.2. 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 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
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
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
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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.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које 

их насељавају 

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

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

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

вртова) 

БИ.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.3.4.4. 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.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

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

табели/графикону и извести о резултату 

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

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

БИ.1.5.5. 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.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, 

антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање 

хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница 

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 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724


 

 

 

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

здравље 

БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна 

да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји 

сна и сл.) 

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

негативне последице на физичко и ментално здравље 

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

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

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

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

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

БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 

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

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

различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 

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

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

БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, 

шећерна болест) 

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

БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање 

појединца 

 

  

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=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709


 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 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; 

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. 
НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 
5 

Осамостаљивање у раду, 

самостално  

Самосталан рад  

Демонстрација  

Кроз практичну 

примену знања од 



 

 

 

истраживање, практична 

примена знања 

Истраживачки рад стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

2. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 10 Усвајање додатних знања 

Самосталан рад  

Посматрање  

Демонстративни 

рад 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

3. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 8 

Развијање прецизности, 

систематичности,  

развијање и неговање пажње 

усмерене  

на стицање знања 

Самосталан рад  

Истраживачки рад  

Дијалошка метода 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

4. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

5 

Развијање љубави и 

одговорности према природи, 

практична примена знања 

 

Посматрање  

Дијалошка метода 

Истраживачки рад 

Кроз практичну 

примену знања од 

стране ученика, као 

и кроз резултате на 

такмичењима 

5. 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

5 

Развијање прецизности, 

систематичности,  

развијање и неговање пажње 

усмерене  

на стицање знања 

Самосталан рад  

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 ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

 
 

Општи 

циљеви 

и 

задаци 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 

Циљеви за 

тему 
Начин остваривања 

Начин праћења ефеката и 

остварености циљева 

1. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

8 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 

2. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 10 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 



 

 

 

3. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

8 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 

4. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

5 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 

 

5. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

5 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) током 

допунске наставе, прилагођени тестови 

за проверу 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

Службени гласник 5/2019. 
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

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

ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом 

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

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

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 4 

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

1.  

 

 

 

 

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Ученик ће бити у стању да: 

 израчуна степен реалног броја и квадратни 

корен потпуног квадрата и примени 

одговарајућа својства операција; 

 одреди бројевну вредност једноставнијег 

израза са реалним бројевима; 

 на основу реалног проблема састави и 

израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза са реалним бројевима;  

 одреди приближну вредност реалног броја и 

процени апсолутну грешку; 

 нацрта график функције 

           ; 
‒ примени продужену пропорцију у реалним 

ситуацијама. 

8 12 20 

2.  

 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Ученик ће бити у стању да: 

 примени Питагорину теорему у рачунским и 

конструктивним задацима; 

 правилно користи геометријски прибор. 

7 11 18 

3.  

 

 

 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Ученик ће бити у стању да: 

 трансформише збир, разлику и производ 

полинома; 

 примени формуле за разлику квадрата и 

квадрат бинома; 

 растави полином на чиниоце (користећи 

дистрибутивни закон и формуле за квадрат 

19 26 45 
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бинома и разлику квадрата); 

 примени трансформације полинома на 

решавање једначина. 

 

4.  

 

 

 

МНОГОУГАО 

Ученик ће бити у стању да: 

 примени својства страница, углова и 

дијагонала многоугла; 

 израчуна површину многоугла користећи 

обрасце или разложиву једнакост; 

 конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

 примени ставове подударности при 

доказивању једноставнијих тврђења и у 

конструктивним задацима. 

 

7 15 22 

5. КРУГ Ученик ће бити у стању да: 

‒ примени својства централног и периферијског 

угла у кругу; 

‒ израчуна обим и површину круга и његових 

делова; 

‒ преслика дати геометријски објекат 

ротацијом. 

7 11 18 

6.  

 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

Ученик ће бити у стању да: 

 одређује средњу вредност, медијану и мод. 

 

2 3 5 

 ОБНАВЉАЊЕГРАДИВА ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ РАЗРЕДА 

  4 4 

 ПРИПРЕМА, ИЗРАДА И 

ИСПРАВКА ПИСМЕНИХ 

ЗАДАТАКА 

  12 12 

УКУПНО  50 94 144 
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Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 
Облик 

рада 

Методе 

1. РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Ученик ће бити 

у стању да: 

 израчуна 

степен 

реалног 

броја и 

квадратни 

корен 

потпуног 

квадрата и 

примени 

одговарајућа 

својства 

операција; 

 одреди 

бројевну 

вредност 

једноставниј

ег израза са 

реалним 

бројевима; 

 на основу 

реалног 

проблема 

састави и 

Квадрат 

рационалног 

броја. 

Решавање 

једначине x² = a, 

a 0; постојање 

ирационалних 

бројева (на 

пример решења 

једначине x
2
 = 2).  

Реални бројеви и 

бројевна права. 

Квадратни корен, 

једнакост 

       . 
Децимални запис 

реалног броја; 

приближна 

вредност реалног 

броја; апсолутна 

грешка. Основна 

својства 

операција с 

реалним 

бројевима. 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективн

и 

Индивиду

-ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткри

ћа 

Илустратив

на 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

Систематско 

праћење 

ученика 

кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољств

о ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

Периодичн

о праћење 

ученика 

кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијал

но 

тестирање, 

полугодиш

ње и 

годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуациј

у ученика. 
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израчуна 

вредност 

једноставниј

ег бројевног 

израза са 

реалним 

бројевима;  

 одреди 

приближну 

вредност 

реалног 

броја и 

процени 

апсолутну 

грешку; 

 нацрта 

график 

функције 

  
         ; 

‒ примени 

продужену 

пропорцију 

у реалним 

ситуацијама

. 

Функција 

директне 

пропорционалнос

ти y = kx,  

k R\{0}. 

Продужена 

пропорција. 

задатака из 

домаћег 

задатка 

.2 ПИТАГОРИН

А ТЕОРЕМА 

Ученик ће бити 

у стању да: 

 примени 

Питагорину 

теорему у 

Питагорина 

теорема 

(директна и 

обратна). 

Важније примене 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективн

и 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

Систематско 

праћење 

ученика 

кроз: 

 

Периодичн

о праћење 

ученика 

кроз: 

1.Усмене 
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рачунским и 

конструктив

ним 

задацима; 

 правилно 

користи 

геометријски 

прибор. 

Питагорине 

теореме. 

Конструкције 

тачака на 

бројевној правој 

које одговарају 

бројевима   ,   , 

  , итд. 

Растојање између 

две тачке у 

координатном 

систему. 

Индивиду

-ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткри

ћа 

Илустратив

на 

физика. Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољств

о ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијал

но 

тестирање, 

полугодиш

ње и 

годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуациј

у ученика. 

3. ЦЕЛИ 

АЛГЕБАРСК

И ИЗРАЗИ 

Ученик ће бити 

у стању да: 

 трансформи

ше збир, 

разлику и 

производ 

полинома; 

 примени 

Први део 

Степен чији је 

изложилац 

природан број; 

степен декадне 

јединице чији је 

изложилац цео 

број; операције са 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективн

и 

Индивиду

-ални  

Праћење 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

Систематско 

праћење 

ученика 

кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

Периодичн

о праћење 

ученика 

кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 
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формуле за 

разлику 

квадрата и 

квадрат 

бинома; 

 растави 

полином на 

чиниоце 

(користећи 

дистрибутив

ни закон и 

формуле за 

квадрат 

бинома и 

разлику 

квадрата); 

 примени 

трансформац

ије 

полинома на 

решавање 

једначина. 

 

степенима; 

степен производа, 

количника и 

степена. 

Други део 

Алгебарски 

изрази. 

Полиноми и 

операције 

(мономи, сређени 

облик, 

трансформације 

збира, разлике и 

производа 

полинома у 

сређени облик 

полинома). 

Квадрат бинома и 

разлика квадрата. 

Растављање 

полинома на 

чиниоце 

коришћењем 

дистрибутивног 

закона, формуле 

за квадрат 

бинома и разлику 

квадрата. 

Примене. 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

путемоткри

ћа 

Илустратив

на 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољств

о ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијал

но 

тестирање, 

полугодиш

ње и 

годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуациј

у ученика. 

4. МНОГОУГА

О 

Ученик ће бити 

у стању да: 

Појам многоугла. 

Врсте 

Излагање 

садржаја 

 

Вербално-

Техника и 

технологија, 

Систематско 

праћење 

Периодичн

о праћење 
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 примени 

својства 

страница, 

углова и 

дијагонала 

многоугла; 

 израчуна 

површину 

многоугла 

користећи 

обрасце или 

разложиву 

једнакост; 

 конструише 

ортоцентар и 

тежиште 

троугла; 

 примени 

ставове 

подударност

и при 

доказивању 

једноставниј

их тврђења и 

у 

конструктив

ним 

задацима. 

 

 

многоуглова. 

Збир углова 

многоугла. Број 

дијагонала 

многоугла. 

Правилни 

многоуглови 

(појам, својства, 

конструкције). 

Обим и површина 

многоугла. 

Тежишна дуж 

троугла. 

Ортоцентар и 

тежиште троугла. 

Сложеније 

примене ставова 

подударности. 

теме 

Колективн

и 

Индивиду

-ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткри

ћа 

Илустратив

на 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

ученика 

кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољств

о ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

ученика 

кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијал

но 

тестирање, 

полугодиш

ње и 

годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуациј

у ученика. 

5. КРУГ Ученик ће бити Централни и Излагање  Техника и Систематско Периодичн



 

241 

 

у стању да: 

‒ примени 

својства 

централног 

и 

периферијск

ог угла у 

кругу; 

‒ израчуна 

обим и 

површину 

круга и 

његових 

делова; 

‒ преслика 

дати 

геометријск

и објекат 

ротацијом. 

периферијски 

угао у кругу. 

Обим круга, број 

π. Дужина 

кружног лука. 

Површина круга, 

кружног исечка и 

кружног прстена. 

Ротација. 

садржаја 

теме 

Колективн

и 

Индивиду

-ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткри

ћа 

Илустратив

на 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

географија, 

физика. 

праћење 

ученика 

кроз: 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољств

о ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

о праћење 

ученика 

кроз: 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијал

но 

тестирање, 

полугодиш

ње и 

годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуациј

у ученика. 

6. ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

 одређује 

Средња вредност, 

медијана и мод. 
Излагање 

садржаја 

теме 

Колективн

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

Техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, 

Систематско 

праћење 

ученика 

кроз: 

Периодичн

о праћење 

ученика 

кроз: 
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средњу 

вредност, 

медијану и 

мод. 

 

и 

Индивиду

-ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткри

ћа 

Илустратив

на 

географија, 

физика. 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољств

о ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 

задатка 

1.Усмене 

одговоре. 

2.Писмене 

провере 

(тестови, 

контролни, 

писмени 

задаци). 

3.Иницијал

но 

тестирање, 

полугодиш

ње и 

годишње 

тестирање. 

4.Табеле за 

оствареност 

исхода –

наставника и 

самоевалуациј

у ученика. 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА.1.1.2. 

MA.1.1.3. 

MA.1.1.4. 

MA.2.1.1. 

MA.2.1.2. 

MA.2.1.4. 

MA.3.1.1. 

MA.3.1.3. 

2. 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

MA.1.3.2. 

MA.2.3.2. 

MA.3.3.2. 

3. 

ЦЕЛИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

MA.1.1.6. 

MA.2.1.4. 

МА.2.2.2. 

МА.2.2.3. 

MA.3.1.1. 

MA.3.1.3. 

МА.3.2.2. 

МА.3.2.3. 

4. 

МНОГОУГАО 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА.2.3.1. 

MA.2.3.2. 

MA.3.3.2. 

МА.3.3.3. 

5. КРУГ Компетенција за учење МА.1.3.3. 
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Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА.2.3.3. 

МА.3.3.3. 

6, 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Комуникација 

МА.1.5.2. 

МА.1.5.3. 

МА.2.5.2. 

МА.2.5.3. 

МА.3.5.2. 

МА.3.5.3. 
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ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет МАТЕМАТИКА 

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

МА.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.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 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

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

MA.3.3.2. користи основна својства троугла 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

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

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

МА.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен  

МА.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином  

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

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

МА.3.2.2. користи особине степена и квадратног корена 

МА.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на 

најједноставији облик 

 

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

степенима 

MA.2.3.2. одреди збир углова у четвороуглу 

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

МА.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину лука 

КРУГ 

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

уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника) 

МА.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

МА.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину лука 

 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

МА.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди минимум или максимум зависне величине 

МА.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

МА.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку 

средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу) 

МА.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност медијаном 

МА.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

МА.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим представља међузависност величина 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

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

Програмом допунске наставе 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. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 6 

 израчуна степен реалног 

броја и квадратни корен 

потпуног квадрата и примени 

одговарајућа својства 

операција; 

 одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања ученика 

 

-писмено испитивање 

 

-усмено испитивање 

 

-белешке 

 

-задовољство ученика 

на часу 

 

-домаћи задаци 

2. 
ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
5 

 примени Питагорину теорему 

у рачунским и 

конструктивним задацима; 

 правилно користи 

геометријски прибор 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 
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3. 
ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 
12 

 трансформише збир, разлику 

и производ полинома; 

 примени формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

4. МНОГОУГАО 6 

– примени својства 

страница, углова и 

дијагонала многоугла 

фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

демонстративна 

илустративна 

дијалошка 

5. КРУГ 5 

‒ израчуна обим и површину 

круга и његових делова; 

 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

6. ОБРАДА ПОДАТАКА 2 
– одређује средњу 

вредност и медијану 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 
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ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

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

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

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

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

напредовања и развоја ученика.  

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

записивање и логичко образложење решења. 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему 

Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 6 

 на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза са реалним бројевима;  

 одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 

апсолутну грешку; 

 нацрта график функције 

            
– примени продужену 

пропорцију у реалним 

ситуацијама. 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања ученика 

 

-писмено испитивање 

 

-усмено испитивање 

 

-белешке 

 

-задовољство ученика 

на часу 

 

-домаћи задаци 2. 
ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
5 

 примени Питагорину теорему 

у рачунским и 

конструктивним задацима; 

 правилно користи 

геометријски прибор. 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 
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3. 
ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 
12 

 растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни 

закон и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата); 

 примени трансформације 

полинома на решавање 

једначина. 

 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

4. МНОГОУГАО 6 

 израчуна површину 

многоугла користећи обрасце 

или разложиву једнакост; 

 конструише ортоцентар и 

тежиште троугла; 

 примени ставове 

подударности при 

доказивању једноставнијих 

тврђења и у конструктивним 

задацима. 

 

фронтални 

индивидуални 

рад 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

5. КРУГ 5 

‒ примени својства централног 

и периферијског угла у 

кругу; 

‒ преслика дати геометријски 

објекат ротацијом. 

 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

дијалошка 

6. ОБРАДА ПОДАТАКА 2 
 одређује средњу вредност, 

медијану и мод. 

 

фронтални 

индивидуални 

илустративна 

дијалошка 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА 

Службени гласник 3/2019. 
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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 оспособљавање за креативно изражавање применом 

рачунарске, информационе и комуникационе технологије 

 оспособљавање ученика да препознају проблем, 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 свакодневном раду у дигиталном 

окружењу 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

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

1.  ИКТ 

разликује визуелну презентацију и логичку 

структуру текста; – користи алате за стилско 

обликовање документа и креирање прегледа 

садржаја у програму за обраду текста; – 

објасни принципе растерске и векторске 

графике и модела приказа боја; – креира 

растерску слику у изабраном програму; – 

креира векторску слику у изабраном 

програму; – користи алате за уређивање и 

трансформацију слике; – креира гиф 

анимацију; – креира видео-запис 

коришћењем алата за снимање екрана; – 

разликује појмове URL, DNS, IP адреса; – 

објасни појмове хипервеза и хипертекст; – 

креира, форматира и шаље електронску 

пошту; 

– обавља електронску комуникацију на 

сигуран, етички одговоран и безбедан начин 

водећи рачуна о приватности; – препозна 

непримерени садржај, нежељене контакте и 

8 2 10 

2.  
ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
3 1 4 



 

255 

 

3.  РАЧУНАРСТВО 

адекватно се заштити; – сараднички креира и 

дели документе у облаку водећи рачуна о 

одговарајућим нивоима приступа; – 

подешава хипервезе према делу садржаја, 

другом документу или веб локацији; – уз 

помоћ програмске библиотеке текстуалног 

програмског језика исцртава елементе 2Д 

графике; – употребљава петље и генератор 

насумичних бројева за исцртавање 

сложенијих облика; – планира, опише и 

имплементира решење једноставног 

проблема; – проналази и отклања грешке у 

програму; – сарађује са осталим члановима 

групе у свим фазама пројектног задатка: – 

креира, уређује и структурира дигиталне 

садржаје који комбинују текст, слике, 

линкове, табеле и анимације; – креира 

рачунарске програме који доприносе 

решавању пројектног задатка; – поставља 

резултат свог рада на Интернет ради дељења 

са другима уз помоћ наставника; – вреднује 

своју улогу у групи при изради пројектног 

задатка и активности за које је био задужен 

10 4 14 

4.  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

(Пројектни задатак за теме 

ИКТ и Дигитална 

писменост (4) 

Пројектни задатак за тему 

Рачунарство (4)) 

6 2 8 
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредм

етно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1

. 

 

ИКТ 

–разликује 

визуелну 

презентациј

у и логичку 

структуру 

текста;  

–користи 

алате за 

стилско 

обликовање 

документа и 

креирање 

прегледа 

садржаја у 

програму за 

обраду 

текста;  

–објасни 

принципе 

растерске и 

векторске 

графике и 

модела 

приказа 

боја; 

 –креира 

растерску 

слику у 

Обележава

ње логичке 

структуре и 

генерисање 

прегледа 

садржаја 

текстуалног 

документа. 

Карактерис

тике 

рачунарске 

графике 

(пиксел, 

резолуција, 

RGB и 

CMYK 

модели 

приказа 

боја, 

растерска и 

векторска 

графика).  

Рад у 

програму за 

растерску 

графику. 

Рад у 

програму за 

Предмет се 

реализује кроз 

следеће 

облике 

наставе: 

 

● теоријске 

основе у 

кратким 

цртама, кроз 

упутства за 

реализацију 

задатака, 

објашњења 

основних 

појмова, 

концепата, 

стратегија у 

циљу 

развијања 

поступности, 

препознавања 

и 

установљавањ

а личних 

стратегија 

учења код 

ученика 

Демонстрати

вна, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачк

ог рада уз 

примену 

ИКТ 

Сви 

наставни 

предмети 

Вреднова

ње 

акивности 

ученика 

кроз 

појединач

ни и 

тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивањ

е 

Практичн

и радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивањ

е градива 

са већ 

стеченим 

и са 

градивом 

из других 

предмета 

–правилно 

користи ИКТ 

уређаје; 

– креира, 

уређује и 

структурира 

дигиталне 

садржаје који 

садрже табеле 

у програму за 

рад са текстом 

и програму за 

рад са 

мултимедијал

ним 

презентацијам

а; 

– креира и 

обрађује 

дигиталну 

слику; 

– самостално 

снима и врши 

основну 

обраду аудио 

и видео 

записа; 

– уређује 
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изабраном 

програму;  

–креира 

векторску 

слику у 

изабраном 

програму;  

–користи 

алате за 

уређивање 

и 

трансформа

цију слике;  

–креира гиф 

анимацију;  

–креира 

видео-запис 

коришћење

м алата за 

снимање 

екрана; 

векторску 

графику. 

Израда гиф 

анимација. 

Коришћење 

алата за 

снимање 

екрана. 

● практичан 

рад у групама 

или 

индивидуално

, 

индивидуализ

ација је 

неопходна код 

конкретног 

задатка за 

проверу 

остварености 

исхода 

 

Настава се 

реализује у 

групама 

(оквирно 15 

ученика у 

групи).  

 

Часови се 

реализују у 

кабинету за 

информатику 

(дигиталној 

учионици) 

 

Препоруке за 

реализацију 

наставе 

–Сложеност 

задатака треба 

мултимедијал

ну 

презентацију 

која садржи 

видео и аудио 

садржаје; 

 

2. 

ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНО

СТ 

–разликује 

појмове 

URL, DNS, 

IP адреса; 

–објасни 

појмове 

хипервеза и 

хипертекст; 

–креира, 

форматира 

и шаље 

електронску 

URL, DNS, 

IP адреса. 

Хипервеза 

и 

хипертекст. 

Електронск

а пошта, 

креирање 

налога, 

слање и 

пријем 

поште.  

Демонстрати

вна, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачк

ог рада уз 

примену 

ИКТ 

Сви 

наставни 

предмети 

Вреднова

ње 

акивности 

ученика 

кроз 

појединач

ни и 

тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивањ

е 

-чува и 

организује 

податке 

локално и у 

облаку; 

– одговорно и 

правилно 

користи ИКТ 

уређаје у 

мрежном 

окружењу; 

– разликује 
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пошту; 

обавља 

електронску 

комуникаци

ју на 

сигуран, 

етички 

одговоран и 

безбедан 

начин 

водећи 

рачуна о 

приватност

и; 

–препозна 

непримерен

и садржај, 

нежељене 

контакте и 

адекватно 

се заштити;  

–

сараднички 

креира и 

дели 

документе у 

облаку 

водећи 

рачуна о 

одговарајућ

им нивоима 

приступа; 

–подешава 

Електронск

а пошта 

(контакти, 

безбедност, 

нежељена 

пошта). Рад 

на дељеним 

документим

а 

(текстуални

м 

документим

а / 

презентациј

ама 

/упитницим

а...) у 

облаку. 

да прати 

развојне 

карактеристик

е узраста и 

предзнања са 

којим долазе у 

седми разред. 

– Инсистирати 

на 

прецизности у 

анализи, 

провери 

исправности и 

нагласити 

значај 

исправљања 

грешака 

приликом 

израде задатка 

Практичн

и радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивањ

е градива 

са већ 

стеченим 

и са 

градивом 

из других 

предмета 

основне 

интернет 

сервисе; 

– примењује 

поступке и 

правила за 

безбедно 

понашање и 

представљање 

на мрежи; 

– приступа 

Интернету, 

самостално 

претражује, 

проналази и 

процењује 

информације и 

преузима их 

на свој уређај 

поштујући 

ауторска 

права; 

– објасни 

поступак 

заштите 

дигиталног 

производа/сад

ржаја 

одговарајућом 

ЦЦ лиценцом; 

 

- објасни 

поступак 
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хипервезе 

према делу 

садржаја, 

другом 

документу 

или веб 

локацији 

прикупљања 

података 

путем онлајн 

упитника; 

3. 
РАЧУНАРС

ТВО 

– уз помоћ 

програмске 

библиотеке 

текстуалног 

програмско

г језика 

исцртава 

елементе 2Д 

графике; 

– 

употребљав

а петље и 

генератор 

насумичних 

бројева за 

исцртавање 

сложенијих 

облика; 

–планира, 

опише и 

имплементи

ра решење 

једноставно

г проблема; 

– проналази 

и отклања 

Рад са 

изабраним 

текстуални

м 

програмски

м језиком у 

области 2Д 

графике.  

Основне 

карактерист

ике 

изабране 

графичке 

библиотеке.  

Методе за 

исцртавање 

основних 

геометријск

их облика. 

Подешавањ

е боја и 

положаја 

објеката.  

Примена 

петљи и 

случајно 

Демонстрати

вна, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачк

ог рада уз 

примену 

ИКТ 

Сви 

наставни 

предмети 

Вреднова

ње 

акивности 

ученика 

кроз 

појединач

ни и 

тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивањ

е 

Практичн

и радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивањ

е градива 

са већ 

стеченим 

и са 

градивом 

из других 

предмета 

– самостално 

креира 

једноставан 

програм у 

текстуалном 

програмском 

језику; 

– користи 

математичке 

изразе за 

израчунавања 

у 

једноставним 

програмима; 

– објашњава 

и примењује 

одговарајућу 

програмску 

структуру 

(наредбе 

доделе, 

гранања, 

петље); 

– користи у 

оквиру 

програма 
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грешке у 

програму; 

генерисани

х вредности 

на 

исцртавање 

геометријск

их облика 

нумеричке, 

текстуалне и 

једнодимензи

оне низовске 

вредности; 

– самостално 

разлаже 

сложени 

проблем на 

једноставније 

функционалн

е целине 

(потпрограме

); 

– проналази и 

отклања 

грешке у 

програму; 

– сарађује са 

осталим 

члановима 

групе у 

одабиру теме, 

прикупљању 

и обради 

материјала, 

представљањ

у пројектних 

резултата и 

закључака; 

4. 
ПРОЈЕКТН

И ЗАДАТАК 

–сарађује са 

осталим 

члановима 

Фазе 

пројектног 

задатка од 

 Сви 

наставни 

предмети 
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групе у 

свим 

фазама 

пројектног 

задатка:  

–креира, 

уређује и 

структурира 

дигиталне 

садржаје 

који 

комбинују 

текст, 

слике, 

линкове, 

табеле и 

анимације; 

–креира 

рачунарске 

програме 

који 

доприносе 

решавању 

пројектног 

задатка; 

–поставља 

резултат 

свог рада на 

Интернет 

ради 

дељења са 

другима уз 

помоћ 

израде 

плана до 

представља

ња решења.  

Израда 

пројектног 

задатка у 

корелацији 

са другим 

предметима

. 

Вредновањ

е резултата 

пројектног 

задатака. 
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наставника; 

– вреднује 

своју улогу 

у групи при 

изради 

пројектног 

задатка и 

активности 

за које је 

био задужен 
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Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Рачунарство Рад са подацима / 

2. ИКТ Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

/ 

3. Дигитална писменост Компетенција за целоживотно учење 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

 

/ 

4. Пројектни задаци Решавање проблема 

Сарадња 

/ 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Службени гласник 5/2021. 

 

 

 

 

  



 

265 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

– стицањеосновногтехничкоги технолошкогобразовања, 

– стицањеосновнихтехничко-технолошких знања, умења, 

вештинаиоспособљавањезањиховуприменууучењу, 

радуисвакодневномживоту,  

– схватањезаконитостиприроднихитехничкихнаука, 

– схватањеулогеинформационо-комуникационихтехнологија (ICT) 

уразличитимструкамаиобластимаживота, 

– упознавањераданаједномодоперативнихсистемаинеколиконајчешћекоришћени

хпрограма, каоињиховокоришћењеусвакодневномживоту, 

– упознавањераданарачунарусготовимпрограмимазаобрадутекста, 

графичкихприказа, интерфејсиинтернет, 

– развијање психомоторних способности, 
– развијање стваралачког и критичког мишљења, 
– развијање способности практичног стварања, односно реализација сопствене 

идеје  према сопственом плану, где се афирмишу креативност и оригиналност, 
– схватање важности примене науке у техници, технологији и другим облицима 

друштвено корисног рада, 

– савладавање основних принципа руковања различитим средствима рада, 

објектима технике и управљања технолошким процесима, 
– развијање прецизности у раду, упорности и истрајности приликом решавања 

задатака, 

– стицање радних навика и оспособљавање за сарадњу и тимски рад, 

– упознавање са основним особинама материјала и правилан избор материјала 

приликом израде модела или макете, 

– упознавање графичке комуникације  

– препознавање природних ресурса и њихове ограничености у коришћењу, 

– упознавање са основним технолошким процесима и производима различитих 

технологија, 

– схватање потребе за обновом и унапређењем животног окружења, 

– схватање да на основу знања о врстама делатности и сагледавања личних 

интересовања, ученици правилно одаберу своју будућу професију. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

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

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Обрада Утврђивање Свега 

1. ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

• повеже развој машина и  њихов допринос 

подизању квалитета живота и рада; 

• повеже ергономију са здрављем и конфором 

људи при употреби техничких средстава; 

• анализира да ли је коришћење одређене познате 

технике и технологије у складу са очувањем 

животне средине; 

• истражи могућности смањења трошкова 

енергије у домаћинству; 

• повеже занимања у области производних 

техника и технологија са сопственим 

интересовањем; 

4 2 6 

2. САОБРАЋАЈ • разликује врсте транспортних машина; 

•повеже подсистеме код возила друмског 

саобраћаја са њиховом улогом; 

• провери техничку исправност бицикла; 

• демонстрира поступке одржавања бицикла или 

мопеда; 

 

 

4 2 6 

3. ТЕХНИЧKА И  

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

• самостално црта скицом и техничким цртежом 

предмете користећи ортогонално и просторно 

приказивање; 

•користи CAD технологију за креирање техничке 

документације; 

•образложи предности употребе 3D штампе у 

изради тродимензионалних модела и макета; 

6 12 18 
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• управља моделима користећи рачунар; 

• објасни улогу основних компоненти рачунара, 

таблета, паметних телефона и осталих 

савремених ИКТ уређаја;  

• објасни улогу и значај вештачке интелигенције 

и примену у свакодневном животу  

 

 

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА • аргументује значај рационалног коришћења 

расположивих ресурса на Земљи; 

• идентификује материјале који се користе у 

машинству и на основу њихових својстава 

процењује могућност  примене; 

• користи прибор за мерење у машинству водећи 

рачуна о прецизности мерења;  

• врши операције обраде материјала који се 

користе у машинству, помоћу одговарајућих 

алата, прибора и машина и примени одговарајуће 

мере заштите на раду; 

• објасни улогу одређених елемената машина и 

механизама на једноставном примеру; 

• образложи значај примене савремених машина 

у машинској индустрији и предности 

роботизације производних процеса;  

• објасни основе конструкције робота; 

• класификује погонске машине – моторе и 

повеже их са њиховом применом; 

 

 

14 6 20 

5. KОНСТРУKТОРСKО  • самостално/тимски истражи и реши задати 

проблем у оквиру пројекта; 

5 17 22 
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•изради производ у складу са принципима 

безбедности на раду; 

•тимски представи идеју, потупак израде и 

производ; 

• креира рекламу за израђен производ; 

• врши e-коресподенцију у складу са правилима и 

препорукама са циљем унапређења продаје; 

• процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, 

педантност и сл.). 

 

 

   33 39 72 
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

По завршетку 

теме ученик ће 

бити у стању да 

 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланира

ног 
Облик 

рада 

Методе 

1. ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

• повеже развој 

машина и  

њихов допринос 

подизању 

квалитета 

живота и рада; 

•повеже 

ергономију са 

здрављем и 

конфором људи 

при употреби 

техничких 

средстава; 

• анализира да 

ли је коришћење 

одређене 

познате технике 

и технологије у 

складу са 

очувањем 

животне 

средине; 

• истражи 

могућности 

смањења 

трошкова 

енергије у 

Појам, улога и 

развој машина и 

механизама. 

Потрошња 

енергије у 

домаћинству и 

могућности 

уштеде. 

Утицај дизајна и 

правилне 

употребе 

техничких 

средстава на 

здравље људи. 

Зависност 

очувања 

животне 

средине од 

технологије. 

Професије 

(занимања) у 

области 

машинства. 

фронтални 

групни 

индивидуал

ни 

 

 

 

 

вербална, 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

метода 

учења путем 

открића, 

ситуационо 

учење кроз 

компјутерск

у 

симулацију 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Географија 

Историја 

Биологија 

 

Вредновањ

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединачн

и и тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

 

Тестови 

знања 

 

 

– владају  

основним  

техничко-

технолошки

м знањима, 

умењима, 

вештинама  

и примене 

пх  у учењу, 

раду и 

свакодневно

м животу, 

-Повезују 

занимања у 

области 

производне 

технике 

-повезују 

ергономију 

са здрављем 

људи 
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домаћинству; 

• повеже 

занимања у 

области 

производних 

техника и 

технологија са 

сопственим 

интересовањем; 

2. САОБРАЋАЈ разликује врсте 

транспортних 

машина; 

• повеже 

подсистеме код 

возила друмског 

саобраћаја са 

њиховом 

улогом; 

• провери 

техничку 

исправност 

бицикла; 

• демонстрира 

поступке 

одржавања 

бицикла или 

мопеда; 

 

Машине 

спољашњег и 

унутрашњег 

транспорта. 

 

Подсистеми код 

возила друмског 

саобраћаја 

(погонски, 

прено- 

сни, 

управљачки, 

кочиони). 

 

Исправан 

бицикл/мопед 

као битан 

предуслов 

безбедног 

учешћа 

у саобраћају. 

фронтални 

групни и 

индивидуал

ни 

вербална, 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

метода 

учења путем 

открића, 

ситуационо 

учење кроз 

компјутерск

у 

симулацију 

 

Информатика 

Географија 

Вредновањ

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединачн

и и тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практичних 

вештина 

-знају да 

разликују 

транспортне 

машине 

-познају да 

проверавају 

техничку 

исправност 

бицикла 

-повезују 

улоге 

возилау 

подсистеми

ма-  

3. ТЕХНИЧKА И  • самостално Специфичности фронтални вербална, Информатика Вредновањ -знају да 
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ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

црта скицом и 

техничким 

цртежом 

предмете 

користећи 

ортогонално и 

просторно 

приказивање; 

• користи CAD 

технологију за 

креирање 

техничке 

документације; 

• образложи 

предности 

употребе 3D 

штампе у 

изради 

тродимензионал

них модела и 

макета; 

• управља 

моделима 

користећи 

рачунар; 

• објасни улогу 

основних 

компоненти 

рачунара, 

таблета, 

паметних 

техничких 

цртежа у 

машинству. 

Ортогонално и 

просторно 

приказивање 

предмета. 

Коришћење 

функција и 

алата програма 

за CAD. 

 

Употреба 3D 

штампе у 

изради 

тродимензионал

них модела и 

ма- 

кета. 

 

Основне 

компоненте 

ИКТ уређаја. 

 

Управљање и 

контрола 

коришћењем 

рачунарске 

технике и 

интер- 

фејса. 

групни и 

индивидуал

ни 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

метода 

учења путем 

открића, 

ситуационо 

учење кроз 

компјутерск

у 

симулацију 

 

Математика 

Ликовно 

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединачн

и и тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практичних 

вештина  

 

 

цртају 

техничку 

документац

ују 

самостално 

и да користе 

CAD 

технологију 

- познају 

управљање 

моделима са 

рачунаром 
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телефона и 

осталих 

савремених 

ИКТ уређаја;  

• објасни улогу 

и значај 

вештачке 

интелигенције и 

примену у 

свакодневном 

животу  

 

 

Вештачка 

интелигенција – 

појмови; 

примери 

технологија 

управљаних 

вештачком 

интелигенцијом. 

 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

• аргументује 

значај 

рационалног 

коришћења 

расположивих 

ресурса на 

Земљи; 

• идентификује 

материјале који 

се користе у 

машинству и на 

основу њихових 

својстава 

процењује 

могућност  

примене; 

• користи 

прибор за 

Рационално 

коришћење 

ресурса на 

Земљи и 

очување и 

заштита 

животне 

средине. 

Материјали у 

машинству 

(пластика, 

метали, легуре и 

др.). 

Мерење и 

контрола – 

појам и примена 

мерних 

средстава 

фронтални 

групни и 

индивидуал

ни 

вербална, 

демонстрац

ија, 

комбинован

а метода 

 

Сви предмети Вредновањ

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединачн

и и тимски 

рад 

Вршњачко 

оцењивање 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практичних 

вештина 

-познају 

ресурсе и 

познају 

материјале 

за 

коришћење 

у 

машинству 

- користе 

самостално 

прибор за 

мерење 

- познају 

обраде у 

машинству 

- познају 

делове  и 

улогу 
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мерење у 

машинству 

водећи рачуна о 

прецизности 

мерења;  

• врши 

операције 

обраде 

материјала који 

се користе у 

машинству, 

помоћу 

одговарајућих 

алата, прибора и 

машина и 

примени 

одговарајуће 

мере заштите на 

раду; 

• објасни улогу 

одређених 

елемената 

машина и 

механизама на 

једноставном 

примеру; 

• образложи 

значај примене 

савремених 

машина у 

машинској 

(мерила). 

Технологија 

обраде 

материјала у 

машинству 

(обрада 

материјала 

са и без скидања 

струготине, 

савремене 

технологије 

обраде). 

Елементи 

машина и 

механизама 

(елементи за 

везу, елементи 

за 

пренос снаге и 

кретања, 

специјални 

елементи). 

 

Производне 

машине: врсте, 

принцип рада, 

појединачна и 

сериј- 

ска производња. 

 

Појам, врсте, 

робота и 

савремене 

роботизован

е машине 

-познају 

погонске 

машине 



 

275 

 

индустрији и 

предности 

роботизације 

производних 

процеса;  

• објасни основе 

конструкције 

робота; 

• класификује 

погонске 

машине – 

моторе и повеже 

их са њиховом 

применом; 

 

 

намена и 

конструкција 

робота 

(механика, 

погон и 

управљање). 

Погонске 

машине – 

мотори 

(хидраулични, 

пнеуматски, 

топлотни). 

Моделовање 

погонских 

машина и/или 

школског мини 

робота. 

5 КОНСТРУКТОР

СКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

•самостално/тим

ски истражи и 

реши задати 

проблем у 

оквиру пројекта; 

• изради 

производ у 

складу са 

принципима 

безбедности на 

раду; 

• тимски 

представи идеју, 

потупак израде 

Проналажење 

информација, 

стварање идеје и 

дефинисање 

задатка. 

Самосталан/тим

ски рад на 

пројекту. 

Израда техничке 

документације 

изабраног 

модела ручно 

или уз 

помоћ 

    -

Самостално 

или у групи 

знају да 

израђују 

пројектни 

задатак 

-познају 

креирање 

рекламе  

- знају да 

процењују 

свој рад на 

основу 
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и производ; 

• креира 

рекламу за 

израђен 

производ; 

• врши e-

коресподенцију 

у складу са 

правилима и 

препорукама са 

циљем 

унапређења 

продаје; 

• процењује свој 

рад и рад других 

на основу 

постављених 

критеријума 

(прецизност, 

педантност и 

сл.). 

 

рачунарских 

апликација. 

 

Реализација 

пројекта – 

израда модела 

коришћењем 

алата и ма- 

шина у складу 

са принципима 

безбедности на 

раду. 

 

Представљање 

идеје, поступака 

израде и 

производа. 

Процена 

сопственог рада 

и рада других на 

основу 

постављених 

критеријума. 

 

Употреба 

електронске 

коресподенције 

са циљем 

унапређења 

про- 

извода. 

критеријума 
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Одређивање 

оквирне цене 

трошкова и 

вредност 

израђеног 

модела. 

Креирање 

рекламе за 

израђен 

производ. 
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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 

/ 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Службени гласник 5/2019. 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циључења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачкомишљење и 

естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да 

изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

РАЗРЕД: 7 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

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

1. ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 

– користи традиционалне технике и одабрана 

савремена средства за ликовна истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним елементима, 

емоције, стање или имагинацију; 

– обликује композиције примењујући основна 

знања о пропорцијама и перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, 

одабране изворе, податке и информације  као 

подстицај за стваралачки рад;  

– разговара о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обрађује и 

дели дигиталне фотографије;  

– учествује у заједничком креативном раду који 

обједињује различите уметности и/или 

уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, презентације о 

одабраним  темама повезујући кључне 

текстуалне податке и визуелне информације; 

– представи своје и радове других, кратко, 

аргументовано и афирмативно;  

– предлаже идеје за уметничку рециклажу, 

хуманитарне акције кроз ликовно 

стваралаштво или обилазак места и установа 

културе; 

9 5 14 

2. КОМУНИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

7 5 12 

3. УМЕТНОСТ  

ОКО НАС 

6 4 10 
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разматра своја интересовања и могућности у 

односу на занимања у визуелним уметностима. 

   22 14 36 
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међупредм

етно 

повезивањ

е 

(исход/садр

жаји) 

Начин провере  

остварености исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог Облик 

рада 

Метод

е 

1. ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦ

ИЈА 

 

 

 

 

– користи 

традиц

ионалн

е 

технике 

и 

одабран

а 

савреме

на 

средств

а за 

ликовн

а 

истраж

ивања; 

– изража

ва, 

одабран

им 

ликовн

им 

елемент

има, 

емоције

Композиција. Боје и 

емоције, 

стилизација облика.  

Композиција 

линија, 

композиција боја, 

композиција 

облика. Равнотежа, 

контраст, 

понављање и 

степеновање 

облика, варијације.  

Орнамент и 

арабеска.    

 

Пропорције. 

Пропорције главе и 

тела. 

 

Перспектива.Колор

истичка, ваздушна, 

линеарна 

перспектива. 

 

Индивид

у- 

Ални 

Фронтал

ни 

Тимски 

Интегри

сана 

Настава 

 

 

Илустр

а 

тивно 

- 

Демонс

тра 

тивна 

вербал

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви 

наставни 

предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрање 

ангажованостисам

осталности 

и 

кооперативности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, 

разговори 

-oднос према 

раду 

(припремљен 

је за час; 

одговорно 

користи 

материјал, 

прибор и 

алатке; 

одржава 

прибор и 

радни 

простор; 

потписује 

радове; чува 

радове у 

мапи...); 

-oднос према 

себи 

(истражује 

информације; 

поставља 

питања; 

предлаже; 

истрајан је у 2. КОМУНИКА Теме.Историјска, Индивид    
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ЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

, стање 

или 

имагин

ацију; 

– обликуј

е 

композ

иције 

примењ

ујући 

основна 

знања о 

пропор

цијама 

и 

перспек

тиви; 

– користи

, сам 

или у 

сарадњ

и са 

другим

а, 

одабран

е 

изворе, 

податке 

и 

информ

ације  

религијска и 

митолошка тема. 

Оригинал, копија и 

плагијат. 

 

Дигитална 

фотографија.Кадар, 

селфи и 

аутопортрет. 

 

Анимација.Процес 

креирања, стори 

борд. 

 

Сцена. 

Обједињавање 

покрета, игре и 

звука. 

 

Презентације.  

 

у- 

Ални 

Фронтал

ни 

Тимски 

Интегри

сана 

Настава 

 

 

 

 

 

 

Сви 

наставни 

предмети 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрање 

ангажованостисам

осталности 

и 

кооперативности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, 

разговори 

раду, труди 

се; преузима 

одговорност; 

поштује себе 

и своје 

радове; учи 

на грешкама; 

спреман је да 

испроба своје 

способности 

у новим 

активностима

...); 

-oднос према 

другима 

(довршава 

рад у 

договореном 

року; 

поштује 

договорена 

правила 

понашања; 

спреман је да 

помогне и да 

сарађује; 

уважава туђу 

културу, 

радове, 

начин 

размишљања, 

3. УМЕТНОСТ  

ОКО НАС 

Уметност и 

технологија. 

Уметничка 

занимања  и 

продукти. 

Савремена 

технологија и 

уметност.  

 

Уметност око нас. 

Индивид

у- 

Ални 

Фронтал

ни 

Тимски 

Интегри

сана 

Настава 

 

  

 

Сви 

наставни 

предмети 

 

Посматрање 

ангажованостисам

осталности 

и 

кооперативности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, 

разговори 
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као 

подсти

цај за 

стварал

ачки 

рад;  

– разгова

ра о 

одабран

им 

идејама

, 

темама 

или 

мотиви

ма у 

уметни

чким 

остваре

њима 

различи

тих 

култура 

и 

епоха; 

– уважав

а себе и 

друге 

када 

снима, 

обрађуј

Уметничка 

рециклажа, 

уметнички 

пројекти, 

хуманитарне 

акције... Наслеђе. 

 

 

доживљавањ

а, опажања, 

изражавања...

); 

-разумевање 

(разуме 

задатак; 

разуме 

појмове; 

разуме 

процес; 

разуме 

концепт; 

разуме 

визуелне 

информације.

..); 

-повезивање 

(повезује и 

пореди 

познате и 

нове 

информације, 

људе, места, 

догађаје, 

феномене, 

идеје, 

дела...); 

-

оригиналност 

(оригиналан 
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е и 

дели 

дигитал

не 

фотогра

фије;  

– учеству

је у 

заједни

чком 

креатив

ном 

раду 

који 

обједи

њује 

различи

те 

уметно

сти 

и/или 

уметно

ст и 

техноло

гију; 

– прави, 

самоста

лно или 

у тиму, 

презент

ације о 

је у односу 

на туђе 

радове; 

оригиналан је 

у односу на 

своје 

претходне 

радове...); 

-организација 

композиције 

(у складу са 

својом 

идејом 

примењује 

одговарајуће 

принципе 

компоновања

, знања о 

простору, 

перспективи, 

пропорцијам

а, правцу, 

смеру...); 

-вербално 

изражавање 

(учтиво 

комуницира; 

аргументован

о, кратко и 

јасно 

образлаже 
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одабран

им  

темама 

повезуј

ући 

кључне 

текстуа

лне 

податке 

и 

визуелн

е 

информ

ације; 

– предста

ви своје 

и 

радове 

других, 

кратко, 

аргуме

нтовано 

и 

афирма

тивно;  

– предла

же 

идеје за 

уметни

чку 

рецикл

свој рад, 

идеју, 

доживљај, 

опажање, 

емоције...); 

-употреба 

техника и 

средстава 

(бира 

одговарајућу 

технику у 

односу на 

идеју; 

примењује 

одговарајући 

процес; бира 

одговарајући 

материјал/по

длогу; 

истражује 

могућности 

технике и 

материјала; 

користи 

дигиталну 

технологију 

као помоћно 

средство у 

раду; 

обликује рад 

у одабраном 
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ажу, 

хумани

тарне 

акције 

кроз 

ликовн

о 

стварал

аштво 

или 

обилаза

к места 

и 

установ

а 

културе

; 

разматра 

своја 

интересов

ања и 

могућност

и у односу 

на 

занимања 

у 

визуелним 

уметности

ма. 

апликативно

м програму). 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација према 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

ЛК3.2.2. 

ЛК 3.2.4. 

ЛК3.2.2. 

ЛК3.2.3. 

2. КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Решавање проблема 

ЛК3.2.2. 

ЛК 3.2.4. 

ЛК3.2.2. 

ЛК3.2.3. 

3. УМЕТНОСТ  

ОКО НАС 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Дигитална компетенција 

ЛК3.2.2. 

ЛК 3.2.4. 

ЛК3.2.2. 

ЛК3.2.3. 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Службени гласник 5/2019. 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa 

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

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

и других нaрoдa. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Музичка култура 

РАЗРЕД: Седми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

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

1. 

 
ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 

стању да: 

 повеже  различите видове  музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали;  

 наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период барока 

и класицизма; 

 уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у бароку и класицизму; 

 препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

 објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената;  

 разликује музичке форме барока и 

класицизма; 

 идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника барока 

и класицизма; 

 идентификује елементе музике  барока и 

класицизма  као инспирацију у музици 

савременог доба; 

 

4 2 6 

2. МУЗИЧКИ У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 4 2 6 
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ИНСТРУМЕНТИ 
 

стању да: 

 препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку; 

 опише начин добијања тона код жичаних 

инструмената; 

 

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 

У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 

стању да: 

 наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период барока 

и класицизма; 

 уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у бароку и класицизму; 

 препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

 разликује музичке форме барока и 

класицизма; 

 идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника барока 

и класицизма; 

 идентификује елементе музике барока и 

класицизмакао инспирацију у музици 

савременог доба; 

 

4 2 6 

4.  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
 

 

У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 

стању да: 

 изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

 изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

8 8 16 
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реч, ликовна уметност); 

 учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

 примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

 понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

 критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

 

5.  

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 

стању да: 

 користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

 комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

 учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

 користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

 

2 0 2 
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

оствареностии

схода 

Евалуаци

ја 

квалитета 

испланир

аног 

Облик 

рада 

Методе 

1. ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 повеже  

различит

е видове  

музичког 

изражава

ња са 

друштве

но-

историјс

ким 

амбијент

ом у 

коме су 

настали;  

 наведе 

изражајн

а 

средстав

а 

музичке 

уметност

Барок. 

Рођење опере. 

Клаудио Монтеверди. 

Облици вокално–

инструменталне музике 

(ораторијум, кантата). 

Инструментална 

музика: солистичко, 

камерно и оркестарско 

музицирање. 

Инструментални 

облици: свита, кончерто 

гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан 

Себастијан Бах и Георг 

Фридрих Хендл. 

 

Класицизам  

Појам сонате и 

симфоније. 

Жанрови 

класичне музике 

–опера, црквени 

жанрови,  

симфонијска, 

концертантна, 

Фронталн

и 

Рад у 

групи 

Рад у пару 

Индивиду

ални 

Дијалошк

а 

Монолош

ка 

Комбино

вана 

 

Историја 

ФизикаИнфор

матика 

 Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

 Усмено 

извођење 

(свирање и 

певање) 

музике 

 Панои 

 Квизови 

 Презентације 

 

Испланира

но води ка 

остварењу 

написаних 

исхода 

кроз 

наставне 

садржаје 

-наставник 

приликом 

планирања 

води 

рачуна о 

исходима 

који су 

преузети 

из 

школског 

правилник

а за 7. 

разред 

-наставник 

планира 

садржаје 

за теме 

према 
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и 

карактер

истична 

за 

период 

барока и 

класициз

ма; 

 уочи 

основне 

карактер

истике 

музичког 

стварала

штва у 

бароку и 

класициз

му; 

 препозна 

инструме

нт или 

групу 

према 

врсти 

компози

ције у 

оквиру 

датог 

музичког 

стила; 

 објасни 

камерна (посебно 

гудачки квартет), 

солистичка 

музика. Јозеф 

Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт 

и Лудвиг ван 

Бетовен. 

 

Развој српске црквене 

музике. 

прописано

м 

правилник

у 

-наставник 

бира 

адекватне 

облике 

рада и 

методе у 

циљу 

остварива

ња исхода 

предмета 

-наставник 

планира 

пригодне 

провере 

остварено

сти исхода 

за сваку 

тему/бласт 
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како је 

музика 

повезана 

са 

другим 

уметност

има и 

областим

а ван 

уметност

и 

(музика 

и 

религија; 

технолог

ија 

записива

ња, 

штампањ

а нота; 

извођачк

е и 

техничке 

могућнос

ти 

инструме

ната;  

 разликуј

е 

музичке 

форме 
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барока и 

класициз

ма; 

 идентиф

икује 

репрезен

тативне 

музичке 

примере 

најзначај

нијих 

представ

ника 

барока и 

класициз

ма; 

 идентиф

икује 

елементе 

музике 

барока и 

класициз

ма  као 

инспирац

ију у 

музици 

савремен

ог доба; 

 

2. МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕ

У оквиру 

области/теме 

Жичани: трзалачки и 

гудачки. 
  Физика 

Информатика 
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НТИ 

 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 препозна 

врсту 

жичаних 

инструме

нта по 

изгледу 

и звуку; 

 опише 

начин 

добијања 

тона код 

жичаних 

инструме

ната; 

 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског 

оркестра 

Српски народни 

музички инструменти. 

 

3. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 наведе 

изражајн

а 

средстав

а 

музичке 

уметност

и 

Елементи 

музичке 

изражајности: 

тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање 

световне и 

духовне музике 

барока и 

класицизма. 

  Историја 

Информатика 
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карактер

истична 

за 

период 

барока и 

класициз

ма; 

 уочи 

основне 

карактер

истике 

музичког 

стварала

штва у 

бароку и 

класициз

му; 

 препозна 

инструме

нт или 

групу 

према 

врсти 

компози

ције у 

оквиру 

датог 

музичког 

стила; 

 разликуј

е 

Слушaњe 

вокалних, 

вoкaлнo-

иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, 

дoмaћих и 

стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне народне 

музике. 
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музичке 

форме 

барока и 

класициз

ма; 

 идентиф

икује 

репрезен

тативне 

музичке 

примере 

најзначај

нијих 

представ

ника 

барока и 

класициз

ма; 

 идентиф

икује 

елементе 

музике 

барока и 

класициз

макао 

инспирац

ију у 

музици 

савремен

ог доба; 

 



 

304 

 

4. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 изводи 

музичке 

примере 

користећ

и глас, 

покрет и 

инструме

нте, 

сaмoстaл

нo и у 

групи; 

 изрази 

доживља

ј музике 

језиком 

других 

уметност

и (плес, 

глума, 

писана 

или 

говорна 

реч, 

ликовна 

уметност

); 

Пeвaње пeсама 

пo слуху и из 

нотног текста 

(солмизацијом) 

самостално и у 

групи. 

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом. 

Певање и 

свирaњe из 

нотног 

текстaнaрoдних 

иумeтничких 

композиција 

нaинструмeнтим

aOрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима. 

Извођење 

једноставнијих 

музичких 

примера у вези 

са обрађеном 

темом. 

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

репрезентативних 
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 учeствуje 

у 

шкoлски

м 

прирeдба

ма и 

мaнифeс

тaциjaма; 

 примењу

је 

принцип 

сарадње 

и 

међусобн

ог 

подстица

ња у 

заједнич

ком 

музицир

ању; 

 понаша 

се у 

складу са 

правили

ма 

музичког 

бонтона 

у 

различит

им 

примера 

(oдломака/тема) у стилу 

музике барока, 

класицизма. 
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музички

м 

прилика

ма; 

 критички 

просуђуј

е утицај 

музике 

на 

здравље; 

 

5. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА

ШТВО 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 користи 

музичке 

обрасце 

у 

осмишља

вању 

музички

х целина 

кроз 

пeвaњe, 

свирaњe 

и пoкрeт; 

 комуниц

ира у 

групи 

Крeирaњe 

пoкрeтa уз музику 

кojу учeници 

изводе. 

Крeирaњe 

ритмичке прaтњe. 

Реконструкција 

музичких догађаја у 

стилу барока и 

класицизма. 

  Физика 

Информатика 
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импрoви

зуjући 

мање 

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмe

нтом или 

пoкрeтом

; 

 учествује 

у 

креирањ

у 

шкoлски

х 

прирeдби

, догађаја 

и 

пројеката

; 

 користи 

могућнос

ти ИКТ-а 

за 

самостал

но 

истражив

ање, 

извођење  
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Р.бр. Наставна тема Међупредметне 

компетенције 

Стандарди 

1.  ЧОВЕК И МУЗИКА - За учење; 

- за решавање проблема; 

-за сарадњу. 

МК.1.1.2. МК.2.1.1. МК.3.1.1. МК.3.1.2. МК.3.1.3.  

МК.3.1.4.  

2.  МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ - За учење; 

- естетичке, 

-дигитална 

МК.1.1.1. МК.1.1.2. МК.2.1.1 МК.2.1.3. МК.3.1.1.  

МК.3.1.2 МК.3.1.3. МК.3.1.4.  

3.  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ -естетичка 

Комуникација 

За сарадњу 

За решавање проблема 

дигитална 

МК.1.1.2. 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.3.1.1. МК.3.2.1. МК.3.2.2.  

МК.3.2.3 

4.  ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ - За учење;  

- за решавање проблема;  

- за сарадњу; 

- естетичка; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

-комуникација; 

-дигитална. 

МК.1.1.1. МК.1.3.1. МК.1.3.2. МК.3.3.1 

 

5.  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО - Естетичка 

- Дигитална 

- Одговоран  однос према 

околини 

- Решавање проблема 

МК.1.4.1. МК.1.4.2.  МК.1.4.3. МК.1.4.4. МК.3.4.1.  

МК.3.4.2. МК.3.4.3.  
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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  



 

310 

 

 
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, 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Службени гласник 3/2019. 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ физичког 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. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање 

РАЗРЕД: седми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА:   3 

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

1. Увод и 

остале 

активности 

- пoштуje прaвилa пoнaшaњa у и нa прoстoримa 

зa вeжбaњe у шкoли и вaн њe, кao и нa спoртским 

мaнифeстaциjaмa 

- примeни мeрe бeзбeднoсти тoкoм вeжбaњa 

- oдгoвoрнo сe oднoси прeмa oбjeктимa, спрaвaмa 

и рeквизитимa у прoстoримa зa вeжбaњe 

- примeни и пoштуje прaвилa тимскe и спoртскe 

игрe у склaду сa eтичким нoрмaмa 

 2 2 

2. Мерење физичких 

развојних способности 

- примeни jeднoстaвнe кoмплeксe прoстих и 

oпштeприпрeмних вeжби 

- извeдe вeжбe (рaзнoврснa прирoднa и извeдeнa 

крeтaњa) и кoристи их у спoрту, рeкрeaциjи и 

рaзличитим живoтним ситуaциjaмa 

- упoрeди рeзултaтe тeстирaњa сa врeднoстимa зa 

свoj узрaст и сaглeдa сoпствeни мoтoрички 

нaпрeдaк 

 14 14 

3. Атлетика кoмбинуje и кoристи дoстигнути нивo усвojeнe 

тeхникe крeтaњa у спoрту и свaкoднeвнoм 

живoту 

- дoвoди у вeзу рaзвoj физичких спoсoбнoсти сa 

aтлeтским дисциплинaмa 

6 9 15 

4. Гимнастика oдржaвa стaбилну и динaмичку рaвнoтeжу у 

рaзличитим крeтaњимa, извoди рoтaциje тeлa 

- кoристи eлeмeнтe гимнaстикe у свaкoднeвним 

живoтним ситуaциjaмa и игри 

- прoцeни сoпствeнe мoгућнoсти зa вeжбaњe у 

гимнaстици 

6 15 21 

5. Одбојка       - комбинује и користи достигнути ниво и 11 10 21 
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усвојене   технике одбојке у свакодневном 

животу 

   - користи усвојене технике одбијања лопте,        

поскока и скокова у свакодневном животу 

- доводи у везу развој физичких способности 

(издржљивости, брзине и снаге)  

 

6. Фудбал 

 

- кoристи eлeмeнтe тeхникe у игри 

- примeњуje oснoвнa прaвилa фудбала у игри 

- учeствуje нa унутaрoдeљeнским тaкмичeњимa 

− прихвати сопствену победу и 

пораз у складу са „ферплејом“  

- примени и поштује правила тимске и спортске 

игре у складу са етичким нормама 

5 7 12 

7. Кошарка - кoристи eлeмeнтe тeхникe у игри 

- примeњуje oснoвнa прaвилa кошарке у игри 

− користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско- 

рекративних активности 

− прихвати сопствену победу и 

пораз у складу са „ферплејом“  

- примени и поштује правила тимске и спортске 

игре у складу са етичким нормама 

 

5 6 11 

8. Рукомет - кoристи eлeмeнтe тeхникe у игри 

- примeњуje oснoвнa прaвилa рукомета у игри 

- учeствуje нa унутaрoдeљeнским тaкмичeњимa - 

прихвaти сoпствeну пoбeду и пoрaз у склaду сa 

"фeрплejoм" 

6 6 12 
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- примeњуje нaучeнo у физичкoм и здрaвствeнoм 

вaспитaњу у вaнрeдним ситуaциjaмa 

- прeпoзнa лeпoту пoкрeтa и крeтaњa у физичкoм 

вeжбaњу и спoрту 
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Р.бр

. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметн

о повезивање 

(исход/садржај

и) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог 
Облик 

рада 

Методе 

1. Увод и  

остале 

активност

и 

- пoштуje 

прaвилa 

пoнaшaњa у и нa 

прoстoримa зa 

вeжбaњe у шкoли 

и вaн њe, кao и 

нa спoртским 

мaнифeстaциjaмa 

- примeни мeрe 

бeзбeднoсти 

тoкoм вeжбaњa 

- oдгoвoрнo сe 

oднoси прeмa 

oбjeктимa, 

спрaвaмa и 

рeквизитимa у 

прoстoримa зa 

вeжбaњe 

- примeни и 

пoштуje прaвилa 

тимскe и 

спoртскe игрe у 

склaду сa 

eтичким нoрмaмa 

Увод у предмет, 

хигијену, спорт  

здраву исхрану 

и навике. 

Обрада Дијалошко-

монолошки 

Математика-

рeши 

jeднoстaвaн 

прoблeм из 

свaкoднeвнoг 

живoтa 

кoристeћи 

брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje 

oснoвнe 

прилaгoђeнoст

и спoљaшњe 

грaђe живих 

бићa нa услoвe 

живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује 

себе и своје 

способности у 

односу на своју 

околину 

 

Компетенциј 

за: 

Разговор на 

различите 

теме. 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 
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- Учење 

- Решавање 

проблема  

- Рад са 

подацима и 

информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према  

околини 

 

 

2. Мерење 

физичких 

развојних 

способност

и 

- примeни 

jeднoстaвнe 

кoмплeксe 

прoстих и 

oпштeприпрeмни

х вeжби 

- извeдe вeжбe 

(рaзнoврснa 

прирoднa и 

извeдeнa 

крeтaњa) и 

кoристи их у 

спoрту, 

рeкрeaциjи и 

рaзличитим 

живoтним 

Антропометријс

ка мерења, 

батерије тестова 

прилагођених 

ученицима 7 

разреда. 

Провера 

Метод 

демонстрациј

е и појединих 

покушаја 

ученика 

 Упоређивањ

е тестова на 

крају 

школске 

године. 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 
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ситуaциjaмa 

- упoрeди 

рeзултaтe 

тeстирaњa сa 

врeднoстимa зa 

свoj узрaст и 

сaглeдa 

сoпствeни 

мoтoрички 

нaпрeдaк 

3. Атлетика кoмбинуje и 

кoристи 

дoстигнути нивo 

усвojeнe тeхникe 

крeтaњa у спoрту 

и свaкoднeвнoм 

живoту 

- дoвoди у вeзу 

рaзвoj физичких 

спoсoбнoсти сa 

aтлeтским 

дисциплинaмa 

Различите 

технике трчања, 

технике бацања 

кугле,елементи 

атлетике. 

Обрада 

Утврђивањ

е 

Метод 

демонстрациј

е и појединих 

покушаја 

ученика, 

синтетички и 

комплексни 

метод. 

 Знање 

применити 

на 

такмичењим

а из 

атлетике. 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

 

4. Гимнастик

а 

oдржaвa 

стaбилну и 

динaмичку 

рaвнoтeжу у 

рaзличитим 

крeтaњимa, 

извoди рoтaциje 

тeлa 

- кoристи 

Вежбе на 

партеру и 

различити 

елементи 

гимнастике, 

полигони. 

Обрада 

Утврђивањ

е 

Провера 

Метод 

демонстрациј

е и појединих 

покушаја 

ученика, 

синтетички 

метод. 

 Применити 

правилно 

елементе 

гимнастике 

на 

полигонима. 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 
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eлeмeнтe 

гимнaстикe у 

свaкoднeвним 

живoтним 

ситуaциjaмa и 

игри 

- прoцeни 

сoпствeнe 

мoгућнoсти зa 

вeжбaњe у 

гимнaстици 

5.     Одбојка - кoристи 

eлeмeнтe тeхникe 

у игри 

- примeњуje 

oснoвнa прaвилa 

одбојке у игри 

- учeствуje нa 

унутaрoдeљeнск

им тaкмичeњимa 

Елементи 

технике одбојке, 

правила игре и 

игра. 

Обрада 

Утврђивањ

е 

Провера 

Метод 

демонстрациј

е и појединих 

покушаја 

ученика, 

синтетички 

метод. 

 Применити 

правилно 

елементе 

одбојке у 

игри. 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

 

6. Фудбал - кoристи 

eлeмeнтe тeхникe 

у игри 

- примeњуje 

oснoвнa прaвилa 

фудбала у игри 

- учeствуje нa 

унутaрoдeљeнск

им тaкмичeњимa 

− прихвати 

сопствену 

Елементи 

технике 

фудбала, 

правила игре и 

игра. 

Обрада 

Утврђивањ

е 

Провера 

Метод 

демонстрациј

е, варбални и 

синтетички 

метод. 

 Применити 

правилно 

елементе 

технике у 

игри, 

организација 

турнира. 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 
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победу и 

пораз у складу са 

„ферплејом“  

- примени и 

поштује правила 

тимске и 

спортске игре у 

складу са 

етичким нормама 

 

7. Кошарка кoристи 

eлeмeнтe тeхникe 

у игри 

− користи 

различите изворе 

информација за 

упознавање 

са разноврсним 

облицима 

физичких и 

спортско- 

рекративних 

активности 

− прихвати 

сопствену 

победу и 

пораз у складу са 

„ферплејом“  

- примени и 

поштује правила 

тимске и 

Основни 

елементи 

технике, 

полигони, 

правила игре и 

игра. 

Обрада 

Утврђивањ

е 

Провера 

Метод 

демонстрациј

е, варбални и 

синтетички 

метод. 

 Применити 

правилно 

елементе 

технике у 

игри, 

организација 

турнира 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 
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спортске игре у 

складу са 

етичким нормама 

 

 

8. Рукомет - кoристи 

eлeмeнтe тeхникe 

у игри 

- примeњуje 

oснoвнa прaвилa 

рукомета у игри 

- учeствуje нa 

унутaрoдeљeнск

им тaкмичeњимa 

- прихвaти 

сoпствeну 

пoбeду и пoрaз у 

склaду сa 

"фeрплejoм" 

- примeњуje 

нaучeнo у 

физичкoм и 

здрaвствeнoм 

вaспитaњу у 

вaнрeдним 

ситуaциjaмa 

Елементи 

технике 

рукомета, 

тактике напада и 

одбране, 

савлађивање 

рукометних 

полигона и игра 

са основним 

правилима. 

Обрада 

Утврђивањ

е 

Провера 

Метод 

демонстрациј

е, варбални 

метод, 

синтетички 

метод. 

 Прихватање 

правила 

игре, победе 

и пораза. 

Посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

 

  



 

323 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Увод и  

остале 

активности 

Компетенција за : 

 

-Рад с подацима и информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према околини 

- Комуникацији  

- Учењу 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.1.2.2. 

 ФВ.1.2.1.  

ФВ.1.1.2. 

ФВ.1.2.4.  
. 

 

2. Мерење физичких развојних 

способности 

Компетенција за : 

 

-Рад с подацима и информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према околини 

- Комуникацију  

- Учење 

ФВ.1.2.3.  

ФВ.1.3.2.  
ФВ.1.3.3.. 

ФВ.2.2.1.  

3. Атлетика Компетенција за : 

 

-Рад с подацима  

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према околини  

- Комуникацију  

- Учење 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4 

ФВ.1.1.6.  

ФВ.1.1.9.  

ФВ.1.1.10.  

ФВ.2.1.5.  

4. Гимнастика Компетенција за : 

 

- Сарадња 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

ФВ.1.1.11.  

ФВ.1.1.19  

ФВ.1.1.12.  

ФВ.1.1.19.  
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- Комуникацију  

- Учење 

- Естетичка компет 

5. Одбојка Компетенција за : 

 

- Сарадња 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос 

према околини 

- Комуникацију  

- Учење 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  
 

6. Фудбал Компетенција за : 

 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

- Комуникацију  

- Учење 

 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.2.1.1.  
 

7. Кошарка  

 

Компетенција за : 

 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

- Комуникацију  

- Учење 

. 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  
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8. Рукомет  

Компетенција за:   

 

- Сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран однос према  околини 

- Комуникацију  

- Учење 

 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.3.2.3.  
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ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет ФИЗИЧКО  И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Увод и остале активности 

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.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичког вежбања. 

ФВ.1.2.1. Ученик/ученица зна смисао Физичког васпитања. 

ФВ.1.1.2. Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.2.4. Ученик/ученица зна безбедност током вежбања. 

Мерење физичких развојних способности 

ФВ.1.2.3. Ученик/ученица зна основне појмове везане за физичко вежбање. 

Твоје физичке способности (снага, брзина, издржљивост) за учење и извођење вежби: 

а) имају значајну улогу 

б) немају значајну улогу 

в) имају значајну улогу само у спортским играма 

г) имају значајну улогу само у атлетици 

ФВ.1.3.2. Ученик/ученица испољава заинтересованост за физичко вежбање. 

ФВ.1.3.3. Доказује се кроз физичко вежбање. 

ФВ.2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију 

Атлетика 
ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње 

и дуге стазе и мери резултат. 

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

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

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, 

основама тренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике. 

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

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

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

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

Одбојка 
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других 

ФВ.1.1.2. Зна функцију одбојке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу игра одбојку примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен 

сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других 

Фудбал 
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра фудбал примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других. 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра фудбал примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима 

екипе изражава сопствену личност уз поштовање других 

Кошарка 
ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ 

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. 

Рукомет 
ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет примењујући основне 

елементе технике, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање других. 

ФВ.3.2.3. Ученик/ученица зна начин организовања такмичења. 
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НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

Службени гласник 5/2019. 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и 

научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве 

и основне природне законе и њихову примену у свакодневном животу, развију 

мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих образовних стандарда.   

 

Задаци наставе физике су: стварање разноврсних могућности да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе физике буду у пуној мери реализовани; 

развијање функционалне писмености; упознавање основних начина мишљења и 

расуђивања у физици; разумевања појава, процеса и односа у природи на основу 

физичких закона; развијање способности за активно стицање знања о физичким 

појавама кроз истраживање; развијање радозналости,способности рационалног 

расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања; 

развијање логичког иапстрактног мишљења; схватање смисла и метода остваривања 

експеримента и значаја мерења; решавање једноставних проблема и задатака уоквиру 

наставних садржаја, развијање способности за примену знања из физике; схватање 

повезаности физичких појава и екологије иразвијање свести о потреби заштите, обнове 

и унапређивања животне средине; развијање радних навика и склоности ка изучавању 

наука оприроди; развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој 

професионалној оријентацији. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 
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Р.бр. Тема/област Исходи за тему= специфични циљеви/задаци Обрада Утврђивање Свега 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

– разликује скаларне и векторске физичке 

величине; 

– примени Њутнове законе динамике на кретање 

тела из окружења; 

– самостално изведе експеримент из области 

кинематике и динамике, прикупи податке 

мерењем, одреди тражену физичку величину и 

објасни резултате експеримента; 

– анализира зависност брзине и пређеног пута од 

времена код праволинијских кретања са сталним 

убрзањем; 

– користи и анализира резултате мерења 

различитих физичких величина и приказује их 

табеларно и графички; 

 

9 14+2 25 

2. 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ ТРЕЊА 

– демонстрира појаве: инерције тела, убрзаног 

кретања, кретање тела под дејством сталне силе, 

силе трења и сила акције и реакције на 

примерима из окружења; 

– користи и анализира резултате мерења 

различитих физичких величина и приказује их 

табеларно и графички; 

– покаже од чега зависи сила трења и на основу 

тога процени како може променити њено 

деловање; 

 

 

4 6+2 12 
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3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

– покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела 

на примеру из окружења; 

– решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (кинематика и динамика 

кретања тела, трење, равнотежа полуге, сила 

потиска, закони одржања...); 

– наводи примере простих машина које се 

користе у свакодневном животу; 

– прикаже како сила потиска утиче на понашање 

тела потопљених у течност и наведе услове 

пливања тела на води; 

5 5+1 11 

4. 
МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

– повеже појмове механички рад, енергија и 

снага и израчуна рад силе теже и рад силе трења; 

-разликује кинетичку и потенцијалну енергију 

тела 

– решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (кинематика и динамика 

кретања тела, трење, равнотежа полуге, сила 

потиска, закони одржања...); 

– демонстрира важење закона одржања енергије 

на примерима из окружења;  

 

6 7+2 15 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

– разликује појмове температуре и количине 

топлоте и прикаже различите механизме преноса 

топлоте са једног тела на друго; 

–анализира промене стања тела (димензија, 

запремине и агрегатног стања) приликом грејања 

или хлађења; 

3 5+1 9 

УКУПНО: 72 
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Р.б

р. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик рада Методе 

1. 
СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

– разликује 

скаларне и 

векторске 

физичке 

величине; 

– примени 

Њутнове 

законе 

динамике на 

кретање 

тела из 

окружења; 

– 

самостално 

изведе 

експеримен

т из области 

кинематике 

и динамике, 

прикупи 

податке 

мерењем, 

одреди 

тражену 

физичку 

величину и 

Сила као 

узрок 

промене 

брзине тела. 

Појам 

убрзања.  

Успоставља

ње везе 

између силе, 

масе тела и 

убрзања. 

Други 

Њутнов 

закон.  

Динамичко 

мерење силе.  

Међусобно 

деловање два 

тела – силе 

акције и 

реакције. 

Трећи 

Њутнов 

закон. 

Примери 

Равномерно 

 

Облици 

рада: 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару 

 

Упознавање 

са 

наставним 

садржајем, 

циљевима, 

исходима 

икритеријум

ома 

оцењивања 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

наставника: 

Методе 

рада: 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација

, 

демонстрац

ија, писање 

и читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораториј

ски радови 

 

Компетенциј

а за учење, 

комуникациј

а, рад са 

подацима и 

информација

ма, 

решавање 

проблема, 

предузимљи

вост и 

оријентација 

ка 

предузетниш

тву, сарадња, 

дигитална 

компетенциј

а.  

 

 

 

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

Стицање увида 

у предзнање 

учениказа 

даље 

планирање 

рада. 

 

Посматрање 

односа 

ученика према 

раду. 

 

Испитивање: 

усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

излагање 

ученика на 

задату тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

Полазећи од 

датих исхода 

и садржаја 

наставник 

најпре креира 

свој 

годишњи-

глобални план 

рада из кога 

ће касније 

развијати 

своје 

оперативне 

планове. 

Исходи 

дефинисани 

по областима 

олакшавају 

наставнику 

даљу 

операционали

зацију исхода 

на ниво 

конкретне 

наставне 

јединице. 
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објасни 

резултате 

експеримен

та; 

– анализира 

зависност 

брзине и 

пређеног 

пута од 

времена код 

праволинијс

ких кретања 

са сталним 

убрзањем; 

– користи и 

анализира 

резултате 

мерења 

различитих 

физичких 

величина и 

приказује 

их 

табеларно и 

графички; 

 

променљиво 

праволинијск

о кретање. 

Интензитет, 

правац и 

смер брзине 

и убрзања.   

Тренутна и 

средња 

брзина тела.  

Зависност 

брзине и 

пута од 

времена при 

равномерно 

променљиво

м 

праволинијск

ом кретању.  

Графичко 

представљањ

е зависности 

брзине тела 

од времена 

код 

равномерно 

променљивог 

праволинијск

ог кретања.  

Демонстрац

иони огледи:  

извор 

знања, 

креатор, 

организатор, 

координатор 

активности, 

мотиватор 

 

Активности 

ученика: 

повезивање 

садржаја са 

свакодневни

м животом, 

развијање 

функционал

них знања, 

подстицање 

креативност

и, 

иницијатива

, 

ангажовање 

ученика 

током 

наставе и 

код куће 

кроз 

истраживачк

е и 

проблемске 

м и 

рачунарством

, ТО. 

 

индивидуализа

ција и 

диференциран

и задаци, 

иницијални, 

полугодишњи 

и 

годишњи 

тестови, 

критеријумски 

тестови(провге

ра 

остварености 

стандарда). 

 

Формативно и 

сумативно 

оцењивање и 

бележење 

напредовања 

ученика. 
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 Илустров

ање 

инерције 

тела 

помоћу 

папира и 

тега.  

 Кретање 

куглице 

низ 

Галилејев 

жљеб. 

 Кретање 

тела под 

дејством 

сталне 

силе. 

 Мерење 

силе 

динамоме

тром.  

 Илустров

ање 

закона 

акције и 

реакције 

помоћу 

динамоме

тара и 

колица, 

колица са 

задатке 

 

Интерактив

на настава, 

проблемска 

настава 
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опругом и 

других 

огледа 

(реактивн

о кретање 

балона и 

пластичне 

боце).  

Лабораториј

ске вежбе  

1. 
Одређивање 

сталног 

убрзања при 

кретању 

куглице низ 

жљеб.  

2. Провера 

Другог 

Њутновог 

закона 

помоћу 

покретног 

телa (колица) 

или помоћу 

Атвудове 

машине.  

 

 

2. 
КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

– 

демонстрир

Убрзање при 

кретању тела 

фронтални, 

индивидуал

усмено 

излагање, 

Корелација 

са 

Посматрање 

односа 
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ДЕЈСТВО

М СИЛЕ 

ТЕЖЕ. 

СИЛЕ 

ТРЕЊА 

а појаве: 

инерције 

тела, 

убрзаног 

кретања, 

кретање 

тела под 

дејством 

сталне силе, 

силе трења 

и сила 

акције и 

реакције на 

примерима 

из 

окружења; 

– користи и 

анализира 

резултате 

мерења 

различитих 

физичких 

величина и 

приказује 

их 

табеларно и 

графички; 

– покаже од 

чега зависи 

сила трења 

и на основу 

под дејством 

силе теже. 

Галилејев 

оглед.  

Слободно 

падање тела, 

бестежинско 

стање. Хитац 

навише и 

хитац 

наниже.  

Силе трења и 

силе отпора 

средине 

(трење 

мировања, 

клизања и 

котрљања). 

Утицај ових 

сила на 

кретање тела.  

Демонстрац

иони огледи:  

 Слободно 

падање 

тела 

различити

х облика 

и маса 

(Њутнова 

цев, 

ни, групни, 

рад у пару 

 

разговор, 

илустрација

, 

демонстрац

ија, писање 

и читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораториј

ски радови 

 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарством

, ТО. 

 

ученика према 

раду. 

 

Испитивање: 

усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

излагање 

ученика на 

задату тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуализа

ција и 

диференциран

и задаци, 

иницијални, 

полугодишњи 

и 

годишњи 

тестови, 

критеријумски 

тестови(провге

ра 

остварености 

стандарда). 
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тога 

процени 

како може 

променити 

њено 

деловање; 

 

 

 

слободан 

пад 

везаних 

новчића…

).  

 Падање 

тела у 

разним 

срединама

.  

 Бестежин

ско стање 

тела 

(огледи са 

динамоме

тром, с 

два тега и 

папиром 

између 

њих, са 

пластично

м чашом 

која има 

отвор на 

дну и 

напуњена 

је водом). 

 Трење на 

столу, 

косој 

подлози и 

 

Формативно и 

сумативно 

оцењивање и 

бележење 

напредовања 

ученика. 
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сл. 

 Мерење 

силе 

трења 

помоћу 

динамоме

тра.  

Лабораториј

скe вежбe 

1. 
Одређивање 

убрзања тела 

које 

слободно 

пада.  

2. 
Одређивање 

коефицијента 

трења 

клизања. 

 

 

3. 
РАВНОТЕ

ЖА ТЕЛА 

– покаже 

врсте и 

услове 

равнотеже 

чврстих 

тела на 

примеру из 

окружења; 

– решава 

Деловање 

две силе на 

тело, појам 

резултујуће 

силе кроз 

различите 

примере 

слагања сила. 

Разлагање 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару 

 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација

, 

демонстрац

ија, писање 

и читање 

рада на 

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарством

, ТО. 

 

Посматрање 

односа 

ученика према 

раду. 

 

Испитивање: 

усмено, 

путем 

разговора, 
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квалитативн

е, 

квантитатив

не и 

графичке 

задатке 

(кинематика 

и динамика 

кретања 

тела, трење, 

равнотежа 

полуге, сила 

потиска, 

закони 

одржања...); 

– наводи 

примере 

простих 

машина које 

се користе у 

свакодневно

м животу; 

– прикаже 

како сила 

потиска 

утиче на 

понашање 

тела 

потопљених 

у течност и 

наведе 

сила. 

Појам и 

врсте 

равнотеже 

тела. Полуга, 

момент силе. 

Равнотежа 

полуге и 

њена 

применa.  

Сила потиска 

у течности и 

гасу. 

Архимедов 

закон и 

његовa 

применa. 

Пливање и 

тоњење тела.  

Демонстрац

иони огледи:  

 Врсте 

равнотеже 

помоћу 

лењира 

или 

штапа.  

 Равнотеж

а полуге.  

 Услови 

пливања 

тексту, 

практични 

лабораториј

ски радови 

 

усмено 

излагање 

ученика на 

задату тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуализа

ција и 

диференциран

и задаци, 

иницијални, 

полугодишњи 

и 

годишњи 

тестови, 

критеријумски 

тестови(провге

ра 

остварености 

стандарда). 

 

Формативно и 

сумативно 

оцењивање и 

бележење 

напредовања 

ученика. 
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услове 

пливања 

тела на 

води; 

тела 

(тегови и 

стаклена 

посуда на 

води, 

Картезија

нски 

гњурац, 

суво 

грожђе у 

минералн

ој води, 

свеже јаје 

у води и 

воденом 

раствору 

соли, 

мандарин

а са кором 

и без коре 

у води, 

пливање 

коцке 

леда на 

води…).  

Лабораториј

ска вежба  
1.Одређивањ

е густине 

чврстог тела 

применом 
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Архимедовог 

закона.  

 

4. 

МЕХАНИЧ

КИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА

. СНАГА 

– повеже 

појмове 

механички 

рад, 

енергија и 

снага и 

израчуна 

рад силе 

теже и рад 

силе трења; 

-разликује 

кинетичку и 

потенцијалн

у енергију 

тела и 

повеже 

њихове 

промене са 

извршеним 

радом; 

– решава 

квалитативн

е, 

квантитатив

не и 

графичке 

задатке 

(кинематика 

Механички 

рад. Рад 

силе. Рад 

силе теже и 

силе трења.  

Квалитативн

о увођење 

појма 

механичке 

енергије 

тела. 

Кинетичка 

енергија 

тела. 

Потенцијалн

а енергија. 

Гравитацион

а 

потенцијална 

енергија 

тела.  

Веза између 

промене 

механичке 

енергије тела 

и извршеног 

рада. Закон о 

одржању 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару 

 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација

, 

демонстрац

ија, писање 

и читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораториј

ски радови 

 

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарством

, ТО. 

 

Посматрање 

односа 

ученика према 

раду. 

 

Испитивање: 

усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

излагање 

ученика на 

задату тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуализа

ција и 

диференциран

и задаци, 

иницијални, 

полугодишњи 

и 

годишњи 

тестови, 
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и динамика 

кретања 

тела, трење, 

равнотежа 

полуге, сила 

потиска, 

закони 

одржања...); 

– 

демонстрир

а важење 

закона 

одржања 

енергије на 

примерима 

из 

окружења;  

 

механичке 

енергије.  

Снага. 

Коефицијент 

корисног 

дејства. 

Демонстрац

иони огледи:  

 Илустров

ање рада 

утрошено

г на 

савладава

ње силе 

трења при 

клизању 

тела по 

различити

м 

подлогама

, уз 

коришћењ

е 

динамоме

тра.  

 Коришће

ње 

потенција

лне 

енергије 

воде или 

критеријумски 

тестови(провге

ра 

остварености 

стандарда). 

 

Формативно и 

сумативно 

оцењивање и 

бележење 

напредовања 

ученика. 
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енергије 

надуваног 

балона за 

вршење 

механичк

ог рада.  

 Примери 

механичк

е енергије 

тела. 

Закон о 

одржању 

механичк

е енергије 

(Галилеје

в жљеб; 

математи

чко 

клатно; 

тег са 

опругом) 

Лабораториј

скe вежбe 
1. 

Одређивање 

рада силе 

под чијим 

дејством сe 

тело креће по 

различитим 

подлогама.  
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2. Провера 

закона 

одржања 

механичке 

енергије 

помоћу 

колица.  

 

5. 
ТОПЛОТН

Е ПОЈАВЕ 

– разликује 

појмове 

температуре 

и количине 

топлоте и 

прикаже 

различите 

механизме 

преноса 

топлоте са 

једног тела 

на друго; 

–анализира 

промене 

стања тела 

(димензија, 

запремине и 

агрегатног 

стања) 

приликом 

грејања или 

хлађења; 

Честични 

састав 

супстанције: 

молекули и 

њихово 

хаотично 

кретање. 

Топлотно 

ширење тела. 

Појам и 

мерење 

температуре. 

Унутрашња 

енергија и 

температура.  

Количина 

топлоте. 

Специфични 

топлотни 

капацитет. 

Топлотна 

равнотежа.  

Агрегатна 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни, 

рад у пару 

 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација

, 

демонстрац

ија, писање 

и читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораториј

ски радови 

 

 

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарством

, ТО. 

 

Посматрање 

односа 

ученика према 

раду. 

 

Испитивање: 

усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

излагање 

ученика на 

задату тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуализа

ција и 

диференциран

и задаци, 
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стања 

супстанције. 

Демонстрац

иони огледи:  

 Дифузија 

и 

Брауново 

кретање.  

 Ширење 

чврстих 

тела, 

течности 

и гасова 

(надувани 

балон на 

стакленој 

посуди - 

флаши и 

две 

посуде са 

хладном и 

топлом 

водом, 

Гравесанд

ов прстен, 

издужење 

жице, 

капилара..

.).  

Лабораториј

ска вежба  

иницијални, 

полугодишњи 

и 

годишњи 

тестови, 

критеријумски 

тестови(провге

ра 

остварености 

стандарда). 

 

Формативно и 

сумативно 

оцењивање и 

бележење 

напредовања 

ученика. 
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1.Мерење 

температуре 

мешавине 

топле и 

хладне воде 

после 

успостављањ

а топлотне 

равнотеже.  
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1 СИЛА И КРЕТАЊЕ 

Математичка писменост и основне компетенције у 

науци и технологији . Компетенција за целоживотно 

учење, комуникацију, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција.Интерперсоналне и 

грађанске компетенције. 

Основни ниво 

ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2. ФИ.1.2.3.  

ФИ.1.4.4. ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. 

Средњи ниво 

ФИ.2.1.4. ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2.  

ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3.  

ФИ.2.4.4. ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2.  

ФИ.2.7.3.  

Напредни ниво 

ФИ.3.2.1. ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3.  

ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2.  

2 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ ТРЕЊА 

Компетенција за учење, комуникација, рад са 

подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. Интерперсоналне 

и грађанске компетенције 

Основни ниво 

ФИ.1.1.1. ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2.  

Средњи ниво 

ФИ.2.2.1. ФИ.2.6.1. ФИ.2.6.2.  

ФИ.2.6.3. ФИ.2.7.1. ФИ.2.7.2.  

ФИ.2.7.3.  

Напредни ниво 

ФИ.3.2.1. ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3.  

ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2.  

3 РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

Компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција. 

Основни ниво 

ФИ.1.1.1. ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2.  

Средњи ниво 

ФИ.2.1.2.  ФИ.2.1.3. ФИ.2.1.2.  

ФИ.2.1.3. ФИ.2.1.4. ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2.  

ФИ.2.4.3. ФИ.2.6.1.  
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Напредни ниво 

ФИ.3.1.1. ФИ.3.1.2. ФИ.3.1.3.  

ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3. ФИ.3.7.1.  

ФИ.3.7.2.  

 

4 
МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

Компетенција за учење, комуникација, рад са 

подацима и информацијама, решавање проблема, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву, 

сарадња, дигитална компетенција.  

Основни ниво 

ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2.  

Средњи ниво 

ФИ.2.4.1ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3.  

ФИ.2.51. ФИ.2.5.3. ФИ.2.6.1.  

Напредни ниво 

ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3. ФИ.3.5.1.  

ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2.  

5 ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

Компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција. 

Основни ниво 

ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6.  

Средњи ниво 

ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3 

ФИ.2.5.4. ФИ.2.5.5. ФИ.2.6.1.  

Напредни ниво 

ФИ.3.4.1. ФИ.3.4.3. ФИ.3.5.2.  

ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2.  
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Образовни стандарди за крај7. разреда 

 

Ниво образовних 

стандарда 

 

 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања 

према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно 

кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, 

пређени пут или протекло време ако су му 

познате друге две величине 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за 

брзину 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних 

правила понашања у лабораториј 

ФИ.2.1.4. разуме како односи 

сила утичу наврсту кретања 

ФИ.2.2.1. уме да препозна 

убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко 

кретање и које гафизичке 

величине описују 

ФИ.2.4.1. уме да користи 

важније изведенејединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 

дозвољене јединицемере изван 

SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи 

префиксе и претварабројне 

вредности физичких величина 

из једнејединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења 

понављамо више пута 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује 

основнематематичке 

формулације односа и 

ФИ.3.2.1. уме да примени 

односеизмеђу физичких 

величина којеописују 

равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених 

физичкихвеличина у 

одговарајуће јединице 

SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је 

грешка 

мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основурезултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна 

питањена које можемо да 

одговоримопосматрањем 

или експериментом 
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законитостиу физици, нпр. 

директну и 

обрнутупропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна 

векторске физичкевеличине, 

нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и 

интерпретиратабеларни и 

графички приказ  

зависностифизичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и 

графички да прикаже 

резултате посматрања или 

мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши 

једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 

експеримент поупутству 

КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ ТРЕЊА 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону 

силуи силу трења које делују на тела која 

мирујуили се крећу равномерно 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних 

правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.2.1. уме да препозна 

убрзано кретање 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује 

основнематематичке 

формулације односа и 

законитостиу физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна 

векторске физичкевеличине, 

нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и 

ФИ.3.2.1. уме да примени 

односеизмеђу физичких 

величина којеописују 

равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених 

физичкихвеличина у 

одговарајуће јединице 

SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је 

грешка 
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интерпретиратабеларни и 

графички приказ зависности 

физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и 

графички да прикаже 

резултате посматрања или 

мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши 

једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 

експеримент поупутству 

мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основурезултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна 

питањена које можемо да 

одговоримопосматрањем 

или експериментом 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону 

силуи силу трења које делују на тела која 

мирујуили се крећу равномерно 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних 

правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.1.2. зна основне особине 

гравитационе иеластичне силе, 

и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када 

је полуга у стањуравнотеже 

ФИ.2.1.2. зна основне особине 

гравитационе иеластичне силе, 

и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када 

је полуга у стањуравнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи 

сила утичу на врстукретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује 

концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички 

притисак зависиод висине 

стуба флуида 

ФИ.2.4.1. уме да користи 

важније изведенејединице SI и 

ФИ.3.1.1. разуме и 

примењујеуслове 

равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је 

однос силакоје делују на 

тело које мирује или 

се равномерно креће 

ФИ.3.1.3. зна шта је 

притисакчврстих тела и од 

чега зависи 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених 

физичкихвеличина у 

одговарајуће јединице 

SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је 

грешка 

мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 
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зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 

дозвољене јединицемере изван 

SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи 

префиксе и претварабројне 

вредности физичких величина 

из једнејединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује 

основне 

релевантан закључак на 

основурезултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна 

питањена које можемо да 

одговоримопосматрањем 

или експериментом 

МЕХАНИЧКИ 

РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних 

правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.4.1. уме да користи 

важније изведенејединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 

дозвољене јединицемере изван 

SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи 

префиксе и претварабројне 

вредности физичких величина 

из једнејединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.51.зна да кинетичка и 

потенцијалнаенергија зависе од 

брзине, односно од висине 

накојој се тело налази 

ФИ.2.5.3. уме да препозна 

појмове рада и снаге 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује 

основнематематичке 

формулације односа и 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених 

физичкихвеличина у 

одговарајуће јединице 

SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је 

грешка 

мерења 

ФИ.3.5.1. разуме да се 

укупнамеханичка енергија 

тела прислободном паду 

одржава 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основурезултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна 

питањена које можемо да 

одговоримо 

Посматрањемили 

експериментом 
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законитостиу физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да 

одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и 

инструменте за мерење дужине, масе, 

запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице 

задужину, масу, запремину, температуру и 

време 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. 

нула ваге, хоризонтални положај, затегнута 

мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, 

запремину, температуру и време 

ФИ.2.4.1. уме да користи 

важније изведенејединице SI и 

зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна 

дозвољене јединицемере изван 

SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи 

префиксе и претварабројне 

вредности физичких величина 

из једнејединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња 

енергија зависи одтемпературе 

ФИ.2.5.5. зна да запремина 

тела зависи одтемпературе 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује 

основнематематичке 

формулације односа и 

законитостиу физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених 

физичкихвеличина у 

одговарајуће јединице 

SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је 

грешка 

мерења 

ФИ.3.5.2.уме да препозна 

карактеристичне процесе и 

термине који описују 

променеагрегатних стања 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на 

основурезултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна 

питањена које можемо да 

одговоримопосматрањем 

или експериментом 
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 ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА- ФИЗИКА 

Општи циљеви и задаци 

 

Циљ допунске наставе из физике је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум 

основних знања из садржаја које предвиђа програм наставе физике за седми разред основне 

школе као и да у адекватној мери усвоји њене основне појмове и законе. 

Редни 

број 
Назив теме 

Оријентациони 

број часова 

Специфични 

циљеви/задаци 
Начин реализације 

Начин праћења ефеката 

допунске наставе и 

остварености циљева 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 7 
-Ученике оспособити да 

овладају основним физичким 

појмовима и законима ради 

лакшег уклапања у редовни 

наставни програм тј. процес 

надоградње на градиво из 

шестог разреда основне 

школе ; 

-Омогућити ученицима да на 

што лакши начин надокнаде и 

усвоје појмове које су 

пропустили  

-Омогућити ученицима да 

овладају различитим 

методама учења физичких 

садржаја ради развијања 

самостал- ности у учењу. 

-Праћење образовних 

стандарда. 

Проналажење 

занимљивих садржаја 

са циљем повећања 

мотивације 

Оспособљавање 

ученика за 

индивидуални рад и 

рад у пару 

Уважавање тешкоћа са 

којима се ученици 

сусрећу 

Посматрање односа 

ученика према раду 

Праћење постигнућа 

ученика на редовној 

настави 

Бележење задовољства 

ученика због нових 

сазнања 

Бележење напредовања 

ученика пригодним 

тестовима 

2. 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛА 

ТРЕЊА 

4 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 4 

4. 

МЕХАНИЧКИ РАД 

И ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

3 

5. 
ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
2   

Укупно часова 20  
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ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА - ФИЗИКА 

 

Општи циљеви и задаци 

 

Визуелизација, анализа и презентација. 

Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина, непосредније активирање 

ученика и оспособљавање за самообразовање. 

Повезивање и примењивање стечених знања, извођење закључака, долажење до решења 

сложених задатака и објашњавање појава у природи. 

 

 

Редни 

број Назив теме 
Оријентациони 

број часова 

Специфични 

циљеви/задаци 
Начин реализације 

Начин праћења ефеката 

допунске наставе и 

остварености циљева 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 
5 Проширивање , 

продубљивање и 

надо градња претходно 

стечених 

знања. 

- Решавање једноставнијих , а 

затим и тежих математичких 

проблема у рачун ским 

задацима. 

- Примена логичког и 

апстрактног 

размишљања. 

- Визуелно представљање 

проблемских задатака, а 

затим 

повезивање и представљање 

математичким формулама - 

Показивање решавања 

Мотивисаност, 

подржавање ученика у 

раду 

Проналажење 

занимљивих садржаја 

Индивидуални рад, рад 

у 

пару 

Употреба савремена 

компјутерске 

технологије 

Интерактивна настава, 

Диференцирана и 

проблемска настава 

развијање 

функционалног 

знања и логичко 

повезивање садржаја 

Посматрање и бележење 

активности на часу 

подстицање креативности 

и развијање 

интересовања за рад у 

лабораторији 

Стандардизовани 

тестови, пројекти и 

реферати 

2. 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛА 

ТРЕЊА 

5 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 
5 

4. 

МЕХАНИЧКИ РАД 

И ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

3 

5. 
ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

2 
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задатака на 

више различитих начина. 

- Анализа и повезивање 

задатака 

са примерима из 

свакодневног 

живота. 

Ангажовање ученика 

током настраве и код 

куће 

кроз истраживачке 

задатке. 

Укупно часова 20  



 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ХЕМИЈА 

Службени гласник 5/2019. 

 

  



 

 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и 

вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се 

оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном 

животу у наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној 

средини. 

  



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2  

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 



 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. 

Хемија као експериментална 

наука и хемија у свету око 

нас 

- идентификује и објашњава појмове који 

повезују хемију са другим наукама и различитим 

професијама, и принципима одрживог развоја; 

- објашњава по чему се разликују чисте 

супстанце од смеша и илуструје то примерима; 

– тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних производа. 

 

2 1 3 

2. 

Хемијска лабораторија 

- правилно рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; 

- експериментално појединачно и у групи 

испита, опише и објасни физичка и 

хемијска својства супстанци, и физичке и 

хемијске промене супстанци; 

- повезује физичка и хемијска својства 

супстанци са применом у свакодневном 

животу и различитим професијама; 

 

3 4 7 

     3.  

Атоми и хемијски елементи 

- правилно рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; 

- повезује физичка и хемијска својства 

супстанци са применом у свакодневном 

животу и различитим професијама; 

4 6 10 



 

 

 

- налази потребне информације у 

различитим изворима користећи основну 

хемијску терминологију и симболику; 

- представља структуру атома, молекула и 

јона помоћу модела, хемијских симбола и 

формула; 

-  повезује распоред електрона у атому 

елемента с положајем елемента у 

Периодном систему елемената и 

својствима елемента; 

- разликује хемијске елементе и једињења 

на основу хемијских симбола и формула; 

 

 

4. 

Молекули елемената и 

једињења, јони и јонска 

једињења 

– правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одговоран 

однос према здрављу и животној средини; 

– налази потребне информације у различитим 

изворима користећи основну хемијску 

терминологију и симболику; 

– објашњава основну разлику између хемијских 

елемената и једињења, и препознаје 

примере хемијских елемената и једињења у 

свакодневном животу; 

 – представља структуру атома, молекула и јона 

помоћу модела, хемијских симбола и 

формула; 

– повезује распоред електрона у атому елемента с 

положајем елемента у Периодном систему 

елемената и својствима елемента; 

- разликује хемијске елементе и једињења 

4 5 9 



 

 

 

на основу хемијских симбола и формула; 

-  разликује типове хемијских веза, 

препознаје тип хемијске везе у 

супстанцама и повезује са својствима тих 

супстанци; 

 

 

5. 

Хомогене и хетерогене 

смеше 

- објашњава по чему се разликују чисте 

супстанце од смеша и илуструје то 

примерима; 

- разликује хомогене и хетерогене смеше, 

наводи примере из свакодневног живота и 

раздваја састојке смеша; 

- објасни процес растварања супстанце и 

квантитативно значење растворљивости 

супстанце; 

- правилно рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; 

- налази потребне информације у 

различитим изворима користећи основну 

хемијску терминологију и симболику; 

- изводи израчунавања у вези с масеним 

процентним саставом раствора; 

 

5 6 11 

6. 

Хемијске реакције и хемијске 

једначине 

- правилно рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; 

- напише једначине хемијских реакција и 

4 4 8 



 

 

 

објасни њихово квалитативно и 

квантитативно значење; 

7. 

Израчунавања у хемији 

- правилно рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; 

- напише једначине хемијских реакција и 

објасни њихово квалитативно и 

квантитативно значење; 

-  квантитативно тумачи хемијске симболе 

и формуле користећи појмове релативна 

атомска и молекулска маса, количина 

супстанце и моларна маса; 

 

6 6 12 

8. 

Водоник и кисеоник и 

њихова једињења. Соли 

-  правилно рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; 

- повезује физичка и хемијска својства 

супстанци са применом у свакодневном 

животу и различитим професијама; 

- напише једначине хемијских реакција  

- опише и објасни физичка и хемијска 

својства водоника и кисеоника; 

-  разликује оксиде, киселине, хидроксиде и 

соли на основу хемијске формуле и 

назива, и опише основна својства ових 

класа једињења; 

- индикаторима испита и на рН скали 

процени киселост раствора; 

- тумачи ознаке са амбалаже 

6 6 12 



 

 

 

супстанци/комерцијалних производа. 

 

 Укупно  34 38 72 

  



 

 

 

 

 

Р.

бр

. 

 

Тема/об

ласт 

 

Исходи 

 

Садржа

ји 

Начиностваривањапр

ограма 

Међупредметноповез

ивање(исход/садржаји

) 

Начинпровереоствар

еностиисхода 

Евалуацијаквали

тетаиспланирано

г Облик

рада 

Методе 

1. Хемија 

као 

експери

менталн

а наука 

и хемија 

у свету 

око нас 

- 

идентификуј

е и 

објашњава 

појмове који 

повезују 

хемију са 

другим 

наукама и 

различитим 

професијама

, и 

принципима 

одрживог 

развоја; 

- објашњава 

по чему се 

разликују 

чисте 

супстанце 

од смеша и 

илуструје то 

примерима; 

-тумачи 

ознаке са 

амбалаже 

 -

Предме

т 

изучава

ња 

хемије 

- 

Супстан

ца. 

Врсте 

супстан

ци 

-

Супстан

це. 

Врсте 

супстан

ци 

фронта

лни, 

индиви

дуални

, 

групни

, рад у 

пару. 

 

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

лаборато-

ријског рада. 

 

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

ња,  активностначасу, 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 

унести у план. 



 

 

 

супстанци/к

омерцијални

х производа. 

 

2. Хемијск

а 

лаборат

орија 

-правилно 

рукује 

лабораториј

ским 

посуђем, 

прибором и 

супстанцама

, и показује 

одговоран 

однос према 

здрављу и 

животној 

средини; 

-

експеримент

ално 

појединачно 

и у групи 

испита, 

опише и 

објасни 

физичка и 

хемијска 

својства 

супстанци, и 

физичке и 

хемијске 

-

Хемијск

а 

лаборат

орија и 

експери

мент. 

Лаборат

оријско 

посуђе 

и 

прибор 

- 

Основн

е 

лаборат

оријске 

технике 

рада: 

мешање

, 

уситњав

ање и 

загрева

ње 

супстан

ци 

фронта

лни, 

индиви

дуални

, 

групни

, рад у 

пару. 

 

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

лаборато-

ријског рада. 

 

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

ња,  активностначасу, 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 

унести у план. 



 

 

 

промене 

супстанци; 

-повезује 

физичка и 

хемијска 

својства 

супстанци 

са применом 

у 

свакодневно

м животу и 

различитим 

професијама

; 

 

- 

Физичк

а и 

хемијск

а 

својства 

супстан

ци. 

Физичк

е и 

хемијск

е 

промене 

супстан

ци 

-

Физичк

а 

својства 

супстан

ци, 

мерење 

масе, 

запреми

не и 

темпера

туре 

супстан

ци 

- 

Физичк



 

 

 

е и 

хемијск

е 

промене 

супстан

ци 

-Хемија 

као 

експери

менталн

а наука 

и хемија 

у свету 

око нас. 

Хемијск

а 

лаборат

орија. 

3.  Атоми и 

хемијск

и 

елемент

и 

-правилно 

рукује 

лабораториј

ским 

посуђем, 

прибором и 

супстанцама

, и показује 

одговоран 

однос према 

здрављу и 

животној 

средини; 

-Атоми 

хемијск

их 

елемена

та. 

Хемијск

и 

симбол

и 

- Грађа 

атома 

- 
Изотопи 

фронта

лни, 

индиви

дуални

, 

групни

, рад у 

пару. 

 

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

лаборато-

ријског рада. 

 

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

ња,  активностначасу, 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 

унести у план. 



 

 

 

-повезује 

физичка и 

хемијска 

својства 

супстанци 

са применом 

у 

свакодневно

м животу и 

различитим 

професијама

; 

-налази 

потребне 

информациј

е у 

различитим 

изворима 

користећи 

основну 

хемијску 

терминолог

ију и 

симболику; 

-представља 

структуру 

атома, 

молекула и 

јона помоћу 

модела, 

хемијских 

- Грађа 

атома. 

Изотопи 

- 
Електро

нски 

омотач 

-

Одређи

вање 

валентн

ог нивоа 

и броја 

валентн

их 

електро

на 

- 
Период

ни 

систем 

хемијск

их 

елемена

та. 

Племен

ити 

гасови 

- Атоми 

и 

хемијск



 

 

 

симбола и 

формула; 

-повезује 

распоред 

електрона у 

атому 

елемента с 

положајем 

елемента у 

Периодном 

систему 

елемената и 

својствима 

елемента; 

-разликује 

хемијске 

елементе и 

једињења на 

основу 

хемијских 

симбола и 

формула; 

 

 

и 

елемент

и 

- Атоми 

и 

хемијск

и 

елемент

и 

4.  Молеку

ли 

елемена

та и 

једиње

ња, јони 

и јонска 

- правилно 

рукује 

лабораториј

ским 

посуђем, 

прибором и 

супстанцама

- 
Хемиjск

а веза 

- 
Ковален

тна веза 

- 

фронта

лни, 

индиви

дуални

, 

групни

, рад у 

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 



 

 

 

једиње

ња 

, и показује 

одговоран 

однос према 

здрављу и 

животној 

средини; 

-

налазипотре

бне 

информациј

е у 

различитим 

изворима 

користећи 

основну 

хемијску 

терминолог

ију и 

симболику; 

- објашњава 

основну 

разлику 

између 

хемијских 

елемената и 

једињења, и 

препознаје 

примере 

хемијских 

елемената и 

једињења у 

Ковален

тна веза 

- Јонска 

веза 

- Јонска 

веза 

- 
Упоређ

ивање 

својстав

а 

супстан

ци са 

јонском 

и 

супстан

ци са 

ковален

тном 

везом 

- 
Валенца 

хемијск

их 

елемена

та у 

једиње

њима с 

ковален

тном и 

јонском 

пару. 

 

лаборато-

ријског рада. 

 

ња,  активностначасу, 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 

унести у план. 



 

 

 

свакодневно

м животу; 

-представља 

структуруат

ома, 

молекула и 

јона помоћу 

модела, 

хемијских 

симбола и 

формула; 

-повезује 

распоред 

електрона у 

атому 

елемента с 

положајем 

елемента у 

Периодном 

систему 

елемената и 

својствима 

елемента; 

-разликује 

хемијске 

елементе и 

једињења на 

основу 

хемијских 

симбола и 

формула; 

везом 

- 
Молеку

ли 

елемена

та и 

једиње

ња, јони 

и јонска 

једиње

ња  

- 
Молеку

ли 

елемена

та и 

једиње

ња, јони 

и јонска 

једиње

ња 



 

 

 

-разликује 

типове 

хемијских 

веза, 

препознаје 

тип 

хемијске 

везе у 

супстанцама 

и повезује са 

својствима 

тих 

супстанци; 

 

 

5. Хомоге

не и 

хетерог

ене 

смеше 

-објашњава 

по чему се 

разликују 

чисте 

супстанце 

од смеша и 

илуструје то 

примерима; 

-разликује 

хомогене и 

хетерогене 

смеше, 

наводи 

примере из 

свакодневно

г живота и 

- 
Хомоге

не и 

хетерог

ене 

смеше. 

Раствор

и 

- 
Раствар

ање и 

раствор

љивост 

- 
Раствор

и. 

фронта

лни, 

индиви

дуални

, 

групни

, рад у 

пару. 

 

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

лаборато-

ријског рада. 

 

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

ња,  активностначасу, 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 

унести у план. 



 

 

 

раздваја 

састојке 

смеша; 

-објасни 

процес 

растварања 

супстанце и 

квантитатив

но значење 

растворљив

ости 

супстанце; 

-правилно 

рукује 

лабораториј

ским 

посуђем, 

прибором и 

супстанцама

, и показује 

одговоран 

однос према 

здрављу и 

животној 

средини; 

-налази 

потребне 

информациј

е у 

различитим 

изворима 

Раствар

ање и 

раствор

љивост 

- 
Испити

вање 

раствор

љивост

и 

супстан

ци 

- Вода и 

ваздух – 

хомоген

е смеше 

у 

природи 

- 
Масени 

процент

ни 

састав 

смеша 

- 
Масени 

процент

ни 

састав 

смеша 

- 



 

 

 

користећи 

основну 

хемијску 

терминолог

ију и 

симболику; 

-изводи 

израчунавањ

а у вези с 

масеним 

процентним 

саставом 

раствора; 

 

Поступ

ци за 

раздваја

ње 

састојак

а смеша 

- 
Раздваја

ње 

састојак

а 

смеша: 

деканто

вање, 

цеђење 

и 

одвајањ

е 

помоћу 

магнета 

- 
Хомоге

не и 

хетерог

ене 

смеше 

 

6. Хемијск

е 

реакциј

е и 

-правилно 

рукује 

лабораториј

ским 

- 
Хемијск

е 

реакциј

фронта

лни, 

индиви

дуални

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 



 

 

 

хемијск

е 

једначи

не 

посуђем, 

прибором и 

супстанцама

, и показује 

одговоран 

однос према 

здрављу и 

животној 

средини; 

напише 

једначине 

хемијских 

реакција и 

објасни 

њихово 

квалитативн

о и 

квантитатив

но значење; 

е 

- 

Хемијск

е 

реакциј

е 

- Закон 

одржањ

а масе 

- Закон 

одржањ

а масе 

- 

Хемијск

е 

једначи

не 

- 

Састављ

ање 

једначи

на 

хемијск

их 

једначи

на 

- 

Хемијск

е 

једначи

не 

, 

групни

, рад у 

пару. 

 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

лаборато-

ријског рада. 

 

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

ња,  активностначасу, 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 

унести у план. 



 

 

 

- 

Хемијск

е 

реакциј

е и 

хемијск

е 

једначи

не 

 

7. Израчун

авања у 

хемији 

-правилно 

рукује 

лабораториј

ским 

посуђем, 

прибором и 

супстанцама

, и показује 

одговоран 

однос према 

здрављу и 

животној 

средини; 

-напише 

једначине 

хемијских 

реакција и 

објасни 

њихово 

квалитативн

о и 

- 
Релатив

на 

атомска 

и 

релатив

на 

молекул

ска маса 

- 
Релатив

на 

атомска 

и 

релатив

на 

молекул

ска маса 

- 
Количи

на 

фронта

лни, 

индиви

дуални

, 

групни

, рад у 

пару. 

 

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

лаборато-

ријског рада. 

 

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

ња,  активностначасу, 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 

унести у план. 



 

 

 

квантитатив

но значење; 

-

квантитатив

но тумачи 

хемијске 

симболе и 

формуле 

користећи 

појмове 

релативна 

атомска и 

молекулска 

маса, 

количина 

супстанце и 

моларна 

маса; 

 

супстан

це. Мол. 

Моларн

а маса 

- 
Мерење 

масе 

супстан

це и 

израчун

авање 

моларне 

масе и 

количин

е 

супстан

це 

- Закон 

сталних 

односа 

маса 

- Закон 

сталних 

односа 

маса 

- 
Масени 

процент

ни 

састав 

једиње



 

 

 

ња 

- 
Масени 

процент

ни 

састав 

једиње

ња 

- 
Израчун

авања 

на 

основу 

једначи

на 

хемијск

их 

реакциј

а 

- 
Израчун

авања 

на 

основу 

једначи

на 

хемијск

их 

реакциј

а 

- 



 

 

 

Хемијск

е 

реакциј

е и 

хемијск

е 

једначи

не. 

Израчун

авања у 

хемији 

- 
Хемијск

е 

реакциј

е и 

хемијск

е 

једначи

не. 

Израчун

авања у 

хемији 

8. Водони

к и 

кисеони

к и 

њихова 

једиње

ња. 

Соли 

-правилно 

рукује 

лабораториј

ским 

посуђем, 

прибором и 

супстанцама

, и показује 

-

Водони

к 

- 
Кисеон

ик. 

Оксида

ција, 

фронта

лни, 

индиви

дуални

, 

групни

, рад у 

пару. 

Метода 

усменогизлаг

ања,текстуалн

а метода, 

дијалошка, 

демонстра-

тивна, метода 

лаборато-

Природа и 

друштвозачетвртиразр

ед, математика, 

физика и биологија 

Иницијални тест, 

учествовање у 

разговору, 

прикупљањеинформац

ијаизразличитихизвор

а, 

свакодневнапосматра

ња,  активностначасу, 

Анализа 

постигнућа 

ученика кроз 

усмену и писмену 

проверу знања, а 

на основу 

стандарда који су 

унести у план. 



 

 

 

одговоран 

однос према 

здрављу и 

животној 

средини; 

-повезује 

физичка и 

хемијска 

својства 

супстанци 

са применом 

у 

свакодневно

м животу и 

различитим 

професијама

; 

-напише 

једначине 

хемијских 

реакција и 

објасни 

њихово 

квалитативн

о и 

квантитатив

но значење; 

-опише и 

објасни 

физичка и 

хемијска 

сагорев

ање и 

корозија 

- 
Оксиди: 

хемијск

е 

формул

е, 

називи 

и 

основна 

својства 

- 
Водони

к. 

Кисеон

ик. 

Оксиди. 

- 
Кисели

не 

- 
Хидрок

сиди. 

рН 

скала 

- 
Испити

вање 

кисело-

 ријског рада. 

 

учествовање у 

разговору и дискусији, 

рад у групи, рад у 

пару, демонтративнее 

вештине 



 

 

 

својства 

водоника и 

кисеоника; 

-разликује 

оксиде, 

киселине, 

хидроксиде 

и соли на 

основу 

хемијске 

формуле и 

назива, и 

опише 

основна 

својства 

ових класа 

једињења; 

-

индикатори

ма испита и 

на рН скали 

процени 

киселост 

раствора; 

-тумачи 

ознаке са 

амбалаже 

супстанци/к

омерцијални

х производа. 

 

базних 

својстав

а 

раствор

а 

помоћу 

индикат

ора 

-

Неутрал

изација. 

Соли 

- 

Водони

к и 

кисеони

к и 

њихова 

једиње

ња. 

Соли 

- 

Водони

к и 

кисеони

к и 

њихова 

једиње

ња. 

Соли 

- 



 

 

 

 Водони

к и 

кисеони

к и 

њихова 

једиње

ња. 

Соли 

- 

Система

тизација 

градива 

за 7. 

разред 

  



 

 

 

Међупредметнекомепетнције 

 

Р.бр. Наставнатема Међупредметнекомпетенције Стандарди 

1. Хемија као 

експериментална 

наука и хемија у свету 

око нас 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

 

ХЕ 1.1.1. ХЕ.2.6.1. ХЕ.2.6.2. ХЕ.2.6.3. 

2. Хемијска 

лабораторија 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

 

ХЕ 1.2.1.ХЕ 1.2.2. ХЕ 1.2.3. ХЕ 1.2.4. ХЕ 1.2.5. 

ХЕ 1.2.6. 

ХЕ 1.6.1 ХЕ.1.6.2. 

ХЕ 3.2.1. ХЕ 3.2.2. ХЕ 3.2.3.  



 

 

 

3. Атоми и хемијски 

елементи 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

 

ХЕ 1.3.1. 

ХЕ 1.3.2.ХЕ 1.2.1.ХЕ 1.2.2 

ХЕ2.3.1 

 

4. Молекули елемената и 

једињења, јони и 

јонска једињења 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

 

ХЕ 1.3.1.  

ХЕ 1.3.2.  

ХЕ 1.3.3. 

ХЕ2.3.1.  

ХЕ 3.3.1.  

ХЕ 3.3.2.  

ХЕ 3.3.3 

5.  Хомогене и хетерогене 

смеше 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

ХЕ 1.4.1.  ХЕ 1.6.1.  

ХЕ 2.4.1. ХЕ 2.4.2. ХЕ 2.4.3. ХЕ 2.4.4. ХЕ.2.4.5.  

ХЕ 3.4.1. ХЕ 3.6.1.  



 

 

 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

 

ХЕ 3.6.2. ХЕ 3.6.3.ХЕ 3.6.4.  

6. Хемијске реакције и 

хемијске једначине 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

ХЕ 1.5.1. ХЕ 2.5.1. ХЕ 2.5.2. ХЕ 3.5.1.  

7. Израчунавања у 

хемији 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

ХЕ 1.5.1. ХЕ 2.5.1. ХЕ 2.5.2. ХЕ 3.5.1. 



 

 

 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

 

8. Водоник и кисеоник и 

њихова једињења. 

Соли 

- компетенцијазаучење; 

- комуникација; 

- дигиталнакомпетенција; 

- одговоранодноспремаоколини; 

- одговоранодноспремаздрављу; 

- одговорноучешће у 

демократскомдруштву; 

- предузимљивост и 

орјентацијакапредузетништву; 

- радсаподацима и информацијама; 

- решавањепроблема; 

- сарадња; 

- естетичкакомпетенција; 

 

ХЕ 1.1.2. утврдиосновнафизичкасвојстваоксида 

(агрегатностање, боја, мирис) 

ХЕ 1.1.4.  

ХЕ 1.6.1.  

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ2.1.2.  

ХЕ2.1.3. 

ХЕ2.1.4. 

ХЕ2.1.5.  

ХЕ 3.1.1.  

ХЕ 1.3.1.  

ХЕ 1.3.2.  

ХЕ 1.3.3. 

  



 

 

 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет ХЕМИЈА 

 

Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас 

 

ХЕ 1.1.1. измеримасу, запремину и температурусупстанце 

ХЕ.2.6.1. прикупиподаткепосматрањем и мерењем, и дапритомкористиодговарајућеинструменте 

ХЕ.2.6.2. табеларно и графичкиприкажерезултатепосматрањаилимерења 

ХЕ.2.6.3. изводиједноставнауопштавања и систематизацијурезултата 

  

Хемијска лабораторија 

 

ХЕ 1.2.1. даправиразликуизмеђуелемената, једињења и смешаизсвакодневногживота, наосновуњиховесложености 

ХЕ 1.2.2. o практичнојпримениелемената, једињења и смешаизсопственогокружења, наосновуњиховихсвојстава 

ХЕ 1.2.3. наосновукојихсвојставасупстанцемогудасеразликују, којимврстамапроменасупстанцеподлежу, као и 

дасеприпроменамаукупнамасасупстанцинемења 

ХЕ 1.2.4. загревасупстанцунабезбеданначин 

ХЕ 1.2.5. саставиапаратуру и изведепоступакцеђења 

ХЕ 1.2.6. у једноставнимогледимаиспитасвојствасупстанци (агрегатностање, мирис, боју, магнетнасвојства, растворљивост), као и 

датасвојстваопише ХЕ 1.6.1. безбеднорукујеосновномопремомзаексперименталнирад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведеекспериментпремадатомупутству 

ХЕ2.2.1. у огледимаиспитујесвојствасупстанци и податке о супстанцамаприказујетабеларноилишематски 

ХЕ 3.2.1. какојепрактичнаприменасупстанциповезанасањиховимсвојствима 

ХЕ 3.2.2. наосновусвојставасастојакасмешедаизабере и изведеодговарајућипоступакзањиховораздвајање 

ХЕ 3.2.3. даосмислиексперименталнипоступакпремазадатомциљу/проблему/питањузаистраживање, дабележи и 

приказујерезултатетабеларно и графички, формулишеобјашњење/а и изведезакључак/е 

 

Атоми и хемијски елементи 

ХЕ 1.3.1. дасучистесупстанцеизграђенеодатома, молекула и јона, и течестицемеђусобноразликујепонаелектрисању и сложеностиграђе 

ХЕ 1.3.2. типхемијскевезе у молекулимаелемената 

ХЕ2.3.1. какотипхемијскевезеодређујесвојствасупстанци (температуретопљења и кључања, као и растворљивостсупстанци) 



 

 

 

 

Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења 

ХЕ 1.3.1. дасучистесупстанцеизграђенеодатома, молекула и јона, и течестицемеђусобноразликујепонаелектрисању и сложеностиграђе 

ХЕ 1.3.2. типхемијскевезе у молекулимаелемената, ковалентним и јонскимједињењима 

ХЕ 1.3.3. значењеследећихтермина: супстанца, смеша, елемент,једињење, атом, молекул, јон, ковалентнавеза, јонскавеза, оксидација, 

оксид, 

ХЕ2.3.1. какотипхемијскевезеодређујесвојствасупстанци (температуретопљења и кључања, као и растворљивостсупстанци)  

ХЕ 3.3.1. разликуизмеђучистихсупстанци (елемената и једињењсмеша, наосновуврстачестицакојеихизграђују 

ХЕ 3.3.2. дасусвојствасупстанпроменекојимаподлежуусловљразликамананивоучестица 

ХЕ 3.3.3. структуруатома, молејона, којеихелементарнечестицизграђују и какоодњиховогбројазависинаелектрисањеатома, молекула 

 

Хомогене и хетерогене смеше 

 

ХЕ 1.4.1. штараствори, каконастају и примерераствора у свакодневномживоту 

ХЕ 1.6.1. изведеекспериментпремадатомупутству 

ХЕ 2.4.1. штајезасићен, незасићен и презасићенраствор 

ХЕ 2.4.2. изаберенајпогоднијиначинзаповећањебрзинерастварањасупстанце (повећањемтемпературерастварача, 

уситњавањемсупстанце, мешањем)  

ХЕ 2.4.3. промениконцентрацијурастворадодавањемрастворенесупстанцеилирастварача (разблаживање и концентровање)  

ХЕ 2.4.4. израчунамасурастворенесупстанце и растварача, наосновупроцентногсаставараствора и обрнуто 

ХЕ.2.4.5. направираствородређеногпроцентногсастава ХЕ 3.4.1. зависнострастворљивсупстанцеодприродесупстанцрастварача 

ХЕ 3.6.1. препознапитање/пробкојесеможеексперименталноистражитипоставихипотезе 

ХЕ 3.6.2. поставихипотезе 

ХЕ 3.6.3. планира и изведеекспериментзатестирањехипотезе 

ХЕ 3.6.4. донесерелевантанзакнаосновурезултатадобијенихуексперименталномраду 

 

Хемијске реакције и хемијске једначине 

 

ХЕ 1.5.1. квалитативнозначењесимболанајважнијиххемијскихелемената, хемијскихформуланајважнијихпредставникакласанеорганских 

и органскихједињења, и квалитативнозначењехемијскихједначинареакцијаоксидације 

 ХЕ 2.5.1. значењетермина: материја, хомогенасмеша, хетерогенасмеша, анализа и синтеза, изотоп 



 

 

 

 ХЕ 2.5.2. израчунапроцентнисаставједињењанаосновуформуле и масуреактаната и производанаосновухемијскеједначине, 

тојестдапокаженаосновуизрачунавањадасеукупнамасасупстанцинемењаприхемијскимреакцијама 

ХЕ 3.5.1. даизрачунапроцентуазаступљеностнекесупстанце у даизводистехиометријскаизрачунавањаобухватајуреактант у вишку и 

омасе и количинесупстанце 

 

Израчунавања у хемији 

 

ХЕ 1.5.1. квалитативнозначењесимболанајважнијиххемијскихелемената, хемијскихформуланајважнијихпредставникакласанеорганских 

и органскихједињења, и квалитативнозначењехемијскихједначинареакцијаоксидације 

 ХЕ 2.5.1. значењетермина: материја, хомогенасмеша, хетерогенасмеша, анализа и синтеза, изотоп 

 ХЕ 2.5.2. израчунапроцентнисаставједињењанаосновуформуле и масуреактаната и производанаосновухемијскеједначине, 

тојестдапокаженаосновуизрачунавањадасеукупнамасасупстанцинемењаприхемијскимреакцијама 

ХЕ 3.5.1. даизрачунапроцентуазаступљеностнекесупстанце у даизводистехиометријскаизрачунавањаобухватајуреактант у вишку и 

омасе и количинесупстанце 

 

Водоник и кисеоник и њихова својства. Соли 

 

ХЕ 1.1.2. утврдиосновнафизичкасвојстваоксида (агрегатностање, боја, мирис) 

ХЕ 1.1.4. безбеднорукујесупстанцама, посуђем и прибором 

ХЕ 1.6.1. безбеднорукујеосновномопремомзаексперименталнирад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведеекспериментпремадатомупутству 

ХЕ2.1.2. дасастављаформуленајважнијихпредставникакласанеорганскихједињења, и једначинехемијскихреакција 

ХЕ2.1.3. наосновуназиваоксида и киселина, саставиформулуовихсупстанци 

ХЕ2.1.4. пишеједначинехемијскихреакцијасинтезе и анализебинарнихједињења 

ХЕ2.1.5. експерименталнимпутемиспитарастворљивост и хемијскуреакцијуоксидасаводом 

ХЕ 3.1.1. дасуфизичка и хемијскасвојстванеметалаодређенаструктуромњиховихатома/молекула 

ХЕ 1.3.1. данаосновуформулеименујеосновнекласенеорганскихједињења 

ХЕ 1.3.2. примереоксида, киселина, база и соли у свакодневномживотукао и практичнуприменуовихједињења 

ХЕ 1.3.3. основнафизичка и хемијскасвојстваоксида, киселина, база и соли 

 

 



 

 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Циљ допунске наставе је пружање помоћи  ученицима који имају потешкоће при савладавању основних хемијских 

појмова и руковању лабораторијским прибором и посуђем те у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате. 

Другим речима, циљ допунске наставе је оствареност образовних стандарда основног нивоа код ученика. 

 

Редни број Назив теме 
Оријентациони број 

часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

Начин праћења ефеката 

и остварености 

циљева/исхода 

1.  

Хемија као 

експериментална 

наука и хемија у свету 

око нас 

1 

Накнадно 

савладавање градива 

о хемији као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

2. 
Хемијска  

лабораторија 
4 

Накнадно 

савладавање градива 

о хемијској 

лабораторији. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

3. 
Атоми и хемијски 

елементи 
5 

Накнадно 

савладавање градива 

о атомима и 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 



 

 

 

хемијским 

елементим. 

презентације) групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

4. 
Молекули елемената и 

једињења, јони и 

јонска једињења 

5 

Накнадно 

савладавање градива 

о молекулима и 

једињењима. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

5. 
Хомогене и хетерогене 

смеше 
6 

Накнадно 

савладавање градива 

о смешама. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

6. 
Хемијске реакције и 

хемијске једначине 
3 

Накнадно 

савладавање градива 

о хемијским 

реакцијама и 

једначинама . 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

7. 
Израчунавања у 

хемији 
6 

Накнадно 

савладавање градива 

Индивидуални рад и  

групни радови 

Формативно 

оцењивање, домаћи 



 

 

 

о израчунавању у 

хемији. 

(панои, 

презентације) 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

8.  
Водоник и кисеоник и 

њихова једињења. 

Соли 

6 

Накнадно 

савладавање градива 

о водонику и 

кисеонику. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

  



 

 

 

ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Циљ додатне наставе хемије је пружање подршке ученицима који су током редовне наставе са лакоћом савладали 

градиво предвиђено наставним планом и програмом и показују изразите склоности и интересовање за хемијске наставне 

садржаје. На часовима додатне наставе знање ученика се проширује и продубљује, и повећава се мотивација за учење. 

 

Редни број Назив теме 
Оријентациони број 

часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

Начин праћења ефеката 

и остварености 

циљева/исхода 

1.  

Хемија као 

експериментална 

наука и хемија у свету 

око нас 

1 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

2. 
Хемијска  

лабораторија 
4 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

3. 
Атоми и хемијски 

елементи 
5 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 



 

 

 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

4. 
Молекули елемената и 

једињења, јони и 

јонска једињења 

5 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

5. 
Хомогене и хетерогене 

смеше 
6 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

6. 
Хемијске реакције и 

хемијске једначине 
3 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

7. 
Израчунавања у 

хемији 
6 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 



 

 

 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

8.  
Водоник и кисеоник и 

њихова једињења. Соли 
6 

Додатно 

савладавање 

градива о хемији 

као науци. 

Индивидуални рад и  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање, домаћи 

задаци,   учешће у 

групном раду, на 

часовима 

допунске/додатне  

наставе као и редовне 

наставе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Службени гласник 11/2016. 

 

 

  



 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 
 

Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање поверења, 

љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према 

људима уопште. Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и 

неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи 

опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу личност, односно личну 

самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на динамичан начин и 

дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на 

сазнајно, више на формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити постигнут ако 

ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као 

непоновљиву вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг 

прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. Притом би 

он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног 

у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма. 

несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као 

непоновљиву вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг 

прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. Притом би 

он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а једног 

у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма. 

 

 

  



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Верска настава 

РАЗРЕД: Седми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

  



 

 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Тема/област Обрада Утврђивање Свега 

1. Увод 1  1 

2. Богопознање 5 2 7 

3. Јединство Цркве Христове 4 3 7 

4. Светотајински живот Цркве 7 4 11 

5. Српска Црква кроз векове 5 5 10 

  22 14 36 



 

 

 

 

Р.бр

. 

 

Тема/област 

 

Задаци 

 

Садржаји 

Начин остваривања програма Корелација Начин провере  

остварености 

постигнућа 
Облик рада Методе 

1. Увод Упознавање 

ученика са 

садржајима и 

начином рада; 

установити каква 

су знања стекли 

и какве ставове 

усвојилиу 

предходном 

разреду 

Упознавање 

ученика са 

садржајима и 

начином рада 

Упознавање са 

циљевима, исходима, 

наставним 

садржајима, 

критеријумама 

оцењивања, стицање 

увида у предзнања 

ученика 

разговор 

дијалошка 

демонстративна 

текстуална 

 

 Процењивање 

реакције 

ученика; 

испитивање 

ставова 

 

2. Богопознање Подстакнути 

ученике да 

преиспитају свој 

однос према 

знању и учењу; 

објаснити три 

начина 

сазнавања: 

објективно, 

субјективно и 

личносно; 

указати на 

повезаност 

љубави и знања у 

црквеном 

искуству; 

објаснити да 

Христос нам 

открива Бога као 

три начина 

сазнавања: 

објективно, 

субјективно,  

повезаност 

љубави и 

знања у 

црквеном 

искуству; 

Христос нам 

открива Бога 

као Свету 

Тројицу; 

Улога наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности, 

процењује успешност 

реализације наставе. 

Улога ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, износи 

своја 

размишљењ,пише,чит

а 

 

Методе: разговор 

дијалошка 

демонстративна,ра

д на тексту 

Српски 

језик, 

Историја, 

Географија

, Ликовна 

и Музичка 

култура 

 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања.  

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалано

г рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 



 

 

 

Свету Тројицу; 

развити свест о 

љубави као 

темељу 

заједнице. 

Ученик ће: 

уочити да су 

знање и учење 

важни у његовом 

животу;  

закључиће да 

постоје 

различити 

начини 

сазнавања; моћи 

да кроз примере 

из личног 

искуства уочи да 

једино онај кога 

заволимо за нас 

постаје личност; 

моћи да повезује 

личносно 

познање са 

нашим познањем 

Бога; моћи да 

вреднује своје 

понашање на 

основу љубави 

коју исказује 

према 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењивањ

е кроз 

дискусије и 

дебате 



 

 

 

ближњима; бити 

подстакнут на 

одговорније 

обликовање 

заједничког 

живота са 

другима 

3. Јединство 

Цркве 

Христове 

Указати на 

Саборе као израз 

јединства Цркве; 

објаснити 

појмови јереси и 

догмата; 

пружити основно 

знање о 

историјском 

контексту 

настанка 

Символа вере; 

развијање свести 

о значају и месту 

Символа вере у 

Крштењу и 

Литургији; 

пружити основ за 

разумевање 

основне истине о 

Тајни Богочовека 

Ученик ће: 

уочити да је 

Црква на 

Сабори као 

израз јединства 

Цркве, јереси и 

догмати,Симво

л вере,Христос  

као истинити 

Бог и истинити 

Човек 

Улога наставника: 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности, 

процењује успешност 

реализације наставе. 

Улога ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, износи 

своја 

размишљењ,пише,чит

а 

 

Методе: разговор 

дијалошка 

демонстративна,ра

д на тексту 

Српски 

језик, 

Историја, 

Географија

, Ликовна 

и Музичка 

култура 

 

Оцењује 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања.  

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалано

г рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 



 

 

 

Саборима 

решавала 

проблеме са 

којима се 

сусретала кроз 

историју; 

подстакнути да 

своје проблеме и 

несугласице 

решава кроз 

разговор и 

заједништво; 

знати да је 

Символ вере 

установљен на 

Васељенским 

саборима; умети 

да интерпритира 

Символ вере; 

знати да се 

Символ вере 

изговара на 

Крштењу и 

Литургији 

Моћи да уочи да 

појам Богочовека 

описује Христа 

као истинитог 

Бога и истинитог 

Човека 

самооцењивањ

е кроз 

дискусије и 

дебате 

4. Светотајинск Пружити основ Свете тајне, Улога наставника: Методе: разговор Српски Оцењује 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

и живот 

Цркве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српска Црква 

кроз векове 

за разумевање да 

се кроз учешће у 

Светим Тајнама 

наш живот и сви 

његови елементи 

узводе у 

личносни однос 

са Богом; пужити 

основ за 

разумевање 

смисла и значаја 

Светих Тајни; 

развијање свести 

о неопходности 

личног 

учествовања у 

светотајинском 

животу Цркве; 

Ученик ће: моћи 

да увиди да је 

Црква Светим 

Тајнама повезује 

човака са Богом 

у најважнијим 

моментима 

његовог живота; 

моћи да увиди да 

је Литургија 

извор и циљ свих 

Тајни Цркве; 

знати да је 

смисао и 

значај Светих 

тајни, 

пружи нова 

знања,поставља 

питања, 

мотивише на 

размишљење, 

организује наставне 

активности, 

процењује успешност 

реализације наставе. 

Улога ученика: 

одговара на 

питања,логички 

заључује, износи 

своја 

размишљењ,пише,чит

а 

 

дијалошка 

демонстративна,ра

д на тексту 

језик, 

Историја, 

Географија

, Ликовна 

и Музичка 

култура 

 

описно на 

основу 

остварености 

циљева,  

постигнућа и 

ангажовања.  

Оцењивање се 

врши на 

основу 

практичног 

индивидуалано

г рада и у 

паровима, рад 

у групама у 

разним 

оквирима 

наставе 

(пројектна, 

тематска) и 

разна друга 

ангажовања. 

Вршњачко 

оцењивање и 

самооцењивањ

е кроз 

дискусије и 

дебате 



 

 

 

Причешће 

врхунац 

светотајинког 

живота; моћи да 

препозна 

Крштење и 

Миропомазање 

као Тајне уласка 

у Цркву; бити 

подстакнут да на 

Покајање гледа 

као на промену 

начина живота; 

моћи да увиди да 

су брак и 

монаштво два 

пута која воде ка 

Богу; моћи да 

разликује и 

именује службе у 

Цркви; моћи да у 

молитвословљим

а уочи важност 

природњих 

елемената; 

Бити подстакнут 

на учествовање у 

светотајинском 

животу Цркве 

 



 

 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Службени гласник бр 88/2017, 27/2018 и 10/2019 

 

  



 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о 

језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 

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



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 72 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.б

р. 

Тема/обл

аст 

Исходи Обра

да 

Утврђив

ање 

Све

га 

1. Мeine 

Erlebnisse 

Ученикћебитиустањуда 

 

 Затражиипружидодатнеинформацијеувезисапредлозима, 

саветимаипозивиманазаједничкеактивности; 

 Разумеуобичајенемолбеизахтевеиреагујенањих; 

 Упутиуобичајенемолбеизахтеве; 

 честита,захвалии извини  секористећи једноставнајезичкасредства; 

разумеиследиједноставнијаупутстваувезис 

уобичајенимситуацијамаиз свакодневног живота; 

 опишерадње,способностии уме 

користећинеколиковезанихисказа;разумеједноставнијетекстовеукојимасеописујуи

скуства,догађајииспособности у прошлости 

 разменипојединачнеинформацијеи/или 

 неколикоинформацијаунизуоискуствима,догађајимаиспособностимаупрошлости; 

 опишеунеколикокраћих,везанихисказаискуства, догађајизпрошлости; 

 формулишеједноставнијеисказекојисеодносенапоседовањеиприпадност; 

 питаикажештанекоима/ немаичијејенешто; 

 разумеједноставнијеисказекојисеодносенаизражавањедопадањаинедопадањаиреаг

ујенањих; 

 опишеиупоредиживабића, предмете, места,појаве, радње, 

стањаизбивањакористећиједноставнијајезичкасредства; 

 разумеједноставнијепредлоге, 

саветеипозивеназаједничкеактивностииодговоринањихузодговарајућеобразложењ

е; 

 упутипредлоге, саветеипозиве на 

заједничкеактивностикористећиситуационоприкладнекомуникационемоделе; 

 затражиипружидодатнеинформацијеувезисапредлозима, 

13 23 36 



 

 

 

саветимаипозивиманазаједничкеактивности; 

 разумеједноставнијетекстовекојисеодносенапоздрављање, 

представљањеитражење/ давањеинформацијаличнеприроде; 

 поздравииотпоздрави, 

представисебеидругогкористећиједноставнијајезичкасредства; 

размениједноставнијеинформације личнe природе; 

 унеколиковезанихисказасаопштиинформацијеосебиидругима; 

 разумеједноставнијетекстовекојисеодносенаописособа, биљака, животиња, 

предмета,места, појaва, радњи, стањаизбивања; 

2. Meine 

Welt, 

deine 

Welt 

Ученик ће бити у стању да 

 

 разуме једноставније исказе који се односе напоседовање и припадност; 

 формулише једноставније исказе који се односена поседовање и припадност; 

 пита и каже шта неко има/ нема и чије је нешто; 

 разуме једноставније исказе који се односе наизражавање допадања и недопадања 

и реагујена њих; 

 изрази допадање и недопадање уз једноставнообразложење; 

 разуме једноставнија питања која се односе нa оријентацију/ положај предмета и 

бића упростору и правац кретања и одговори на њих; 

 затражи и разуме обавештења о оријентацији/положају предмета и бића у 

простору и правцукретања; 

 разуме једноставније изразе који се односе наколичину и цену; 

 пита и саопшти колико нечега има/ нема, 

 користећи једноставнија језичка средства; 

 пита/ каже/ израчуна колико нешто кошта, 

 разуме једноставније исказе којима се тражимишљење и реагује на њих; 

изражава мишљење, слагање/ неслагање и дајекратко образложење 

16 20 36 

  



 

 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обл

аст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредм

етно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног Облик 

рада 

Методе 

1. Мeine 

Erlebniss

e 

Ученик ће бити у стању 

да: 

 затражи 

ипружидодатнеинформа

ције у вези 

сапредлозима,саветима 

ипозивима на 

заједничкеактивности; 

 разумеуобичајене 

молбе, императив,и 

захтеве иреагује на 

њих;упути уобичајене 

молбе и захтеве; 

честита, захвалии 

извини секористећи 

једноставнијајезичка 

средства;разуме и 

следиједноставнија 

упутства у вези 

суобичајенимситуација

ма 

изсвакодневногживота; 

опише 

радње,способности 

иумећа 

Императив, 

oблик sollte за 

давање савета и 

препорука, 

презент, 

möchten+инфи

нитив 

, 

личне заменице 

у 

дативу, 

перфекат, 

описни 

придеви, 

поређење 

придева, 

суперлатив, 

dass реченице, 

интер)културн

и 

садржаји: 

породични 

живот; 

живот у школи 

– 

Фронтални, 

рад у пару, 

индивид. 

групни 

Монолошка

, 

дијалошка, 

илустратив

но 

демонстрат

ивна 

Српски 

језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географија 

Ангажова

ње 

ученика на 

часу (у 

оквиру: 

фронтално

г 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивидуа

лн 

а провера 

знања 

усмено, 

индивидуа

лн, а 

провера 

знања 

писмено, 

пројекти, 

презентац

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/поте

шкоћ 

а приликом 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла? 



 

 

 

користећинеколико 

везанихисказа; 

 разумеједноставније 

текстове у којимасе 

описујуискуства, 

догађаји испособности 

упрошлости;размени 

појединачнеинформациј

еи/или 

неколикоинформација 

унизу оискуствима, 

догађајима 

испособностима 

упрошлости; 

 опише унеколико 

краћих,везаних исказа 

искуства, догађај 

из прошлости; 

формулишеједноставниј

еисказе који сеодносе 

на 

поседовање 

иприпадност; 

пита и каже штанеко 

има/ нема ичије је 

нешто; 

 разуме 

једноставније 

исказе који сеодносе на 

изражавањедопадања и 

недопадања иреагује на 

наставне и 

ваннаставне 

активности; 

распусти и 

путовања, 

мимика и 

гестикулација; 

интересовања, 

хоби, 

забава, 

разонода, 

спорт и 

рекреација, 

породица и 

пријатељи; 

однос 

према својој и 

туђој 

имовини. 

уметност, 

књижевност за 

младе, стрип, 

музика, филм 

ије 



 

 

 

њих; 

 опише и упоредижива 

бића, 

предмете, места,појаве, 

радње, 

стања и 

збивањакористећи 

једноставнијајезичка 

средства; разуме 

једноставније 

предлоге, савете позиве 

назаједничке 

активности иодговори 

на њихуз одговарајуће 

образложење; 

 упути предлоге,савете 

и позивена заједничке 

активностикористећи 

ситуационоприкладне 

комуникационе 

моделе; затражи и 

пружидодатне 

информације увези са 

предлозима,саветима и 

позивима назаједничке 

активности;разуме 

једноставније 

текстове који се односе 

напоздрављање,предста

вљање и 

тражење/ 



 

 

 

давањеинформација 

личне природе поздрави 

и 

отпоздрави,представи 

себе и 

другог 

користећиједноставнија 

језичка средства; 

размени 

 

2.  Меine 

Welt, 

deine 

Welt 

Разуме 

Једноставнеисказе који 

сеодносе на 

поседовање и 

припадност; 

формулише 

једноставне 

исказе који сеодносе на 

поседовање 

иприпадност; 

пита, каже шта 

неко има/ нема и 

чије је нешто; разуме 

једноставне 

исказе који сеодносе на 

изражавање 

допадања и 

недопадања иреагује на 

њих;изрази допадање 

и недопадање уз 

једноставно 

Придевска 

еклинација – 

основни 

облици 

мешовите и 

слабе 

деклинације , 

глаголи с 

предложном 

допуном 

(најфреквентни

ји за 

ову 

комуникативну 

функцију) 

зависно-

сложене 

реченице (dass, 

ob, 

w-?, weil), 

повратни 

Фронтални 

рад у пару, 

индивидуал

нии групни 

Монолошка

, 

дијалошка 

 

српски језик, 

енглески 

језик, 

историја, 

ликовна 

култура, 

билогија, 

географија 

Ангажова

ње 

ученика на 

часу (у 

оквиру: 

фронтално

г 

облика 

рада, 

рада у 

пару, 

групног 

рада), 

индивидуа

лн 

а провера 

знања 

усмено, 

 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/поте

шкоћ 

а приликом 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла? 



 

 

 

образложење 

разуме 

једноставнија 

питања која се 

односе на 

оријентацију/ 

положај предмета 

и бића у 

простору и 

правац кретања и 

одговори на њих; 

затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/ 

положају 

предмета и бића 

у простору и 

правцу кретања; разуме 

једноставније 

изразе који се 

односе на 

количину и цену; пита и 

саопшти 

колико нечега 

има/ нема, 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; пита/ 

каже/ 

израчуна колико 

нешто кошта, 

глаголи, 

поређење 

придева, 

узрочне 

реченице са 

везником denn, 

глаголи 

кретања и 

мировања, 

интеркултурни 

садржаји: 

друштвено 

окружење, 

валутe 

циљних 

култура, 

поштовање 

основних 

норми 

учтивости у 

комуникацији 

са 

вршњацима и 

одраслима, 

уметност, 

књижевност за 

младе, стрип, 



 

 

 

разуме 

једноставније 

исказе којима се 

тражи мишљење 

и реагује на њих; 

 изражава 

мишљење, 

слагање/ 

неслагање и даје 

кратко 

образложење 

  



 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 
 

Општиц

иљеви и 

задаци 

 

Ученик увежбава да 

-слуша, чита и разуметекст у перфекту, тедапримениисти у тесту; 

- сапутанапишеразгледницу; 

 -примениперфекат и зависнереченицеса "dass";  

-опишеситуацију, говори о одређенојтеми у пару, чита и преведелектиру; 

Реднибр

ој 

Називте

ме 

Оријентациони

бројчасова 
Циљевизатему Начиностваривања 

Начинпраћењае

феката и 

оствареностици

љева/исхода 

1. 

Grüße 

aus den 

Ferien 

3 

Ученик 

увежбава  да 

сапутанапишера

згледницу, мејл 

и писмо  

Ученик добија фразе и вокабулар, као и различите 

текстови за увежбавање вештине Schreiben 

 Провера 

усвојеног знања 

прегледом 

домаћих задатака 

(написаних 

мејлова 

разгледница и 

писама). 

2. 

Was hat 

Erkan in 

der 

Türkeige

macht 

3 

Ученик 

увежбава  

даслуша, чита и 

разуметекст у 

перфекту, 

тедапримениист

и у тесту, 

зависнеречениц

есаdass, weil, ob,  

Граматичкисадржајивежбајусекрозразноврснеконтекс

туализованепримере, различити текстови за 

увежбавање вештине Hörverstehen 

Провера 

усвојеног знања 

прегледом 

домаћих 

задатака(грамати

чких вежбања, 

текстова за  

вежбање вештина 

Hörverstehen и 



 

 

 

 

 

Leseverstehen) 

3. 

Der 

Olympia 

Chek 

3 

Ученик 

увежбава  да 

опишеситуацију

, говори о 

одређенојтеми у 

пару, чита и 

преведелектиру; 

Дебате и дискусијепримеренеузрасту (Н.Б. 

дебатепредстављајуунапредприпремљенеаргументова

немонологесаограниченимтрајањем, 

доксудискусијеспонтаније и 

неприпремљенеинтеракцијенаодређенутему), 

различити текстови за увежбавање вештине 

leseverstehen 

Провера 

усвојеног знања 

прегледом 

домаћих 

задатакаи кроз 

разговор и 

дискусију  

      

      

  



 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општициљ

еви и 

задаци 

 

Ученик увежбава  да 

-препозна и примениперфекат 

-препозна и примени императив 

-употреби компарацију придева 

-употреби слабу и мешовиту придевску деклинацију 

-разликује глаголе мировања од глагола кретања 

- употреби dass, ob и weilреченице 

 

Редниброј 
Називте

ме 

Оријентационибројч

асова 

Циљевизате

му 
Начиностваривања 

Начинпраћењаефекат

а и 

оствареностициљева/

исхода 

1. 

Zurück 

in 

Weimar 

4 

Ученик 

увежбава  

перфекатсла

бих и јаких 

глагола 

 

Граматички садржаји вежбају  се кроз 

разноврсне контекстуализоване примере 

 Провера усвојеног 

знања прегледом 

домаћих задатака  

2. 
Ferien 

auf Sylt 
2 

Ученик 

увежбава  да 

препозна и 

примени 

императив 

 

Граматичкисадржајивежбајусекрозразличи

тесадржаје 

Провера усвојеног 

знања прегледом 

домаћих задатака  

3. 
Woist 

Vincent? 
4 

Ученик 

увежбава  да 

Граматичка вежбања из радне свеске, 

додатни материјали које је припремио 

Провера усвојеног 

знања прегледом 



 

 

 

употреби 

dass, weil, 

obреченице, 

компарацију 

придева 

 

наставник домаћих задатака 

4. 

Besuch 

aus 

Australi

en 

2 

Ученик 

вежба да 

употреби 

слабу и 

мешовиту 

придевску 

деклинацију 

Граматичка вежбања из радне свеске, 

додатни материјали које је припремио 

наставник 

Провера усвојеног 

знања прегледом 

домаћих задатака 

5.  

Anders 

Einkaufe

n 

2 

Ученик 

вежба да 

употреби 

глаголе 

мировања од 

глагола 

кретања, 

да каже 

колико 

нешто 

кошта 

 

Граматичка вежбања из радне свеске, 

додатни материјали које је припремио 

наставник 

Провера усвојеног 

знања прегледом 

домаћих задатака 



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Мeine Erlebnisse Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 

1.1.7; 1.1.9; 1.1.10; 

1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 

1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 

1.1.17; 1.1.20; 1.1.21; 

1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 

1.2.1; 1.2.1; 

1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4; 2.1.6; 2.1.7; 

2.1.9; 2.1.10; 2.1.11; 

2.1.12; 2.1.16; 2.1.17; 

2.1.19; 2.1.20; 2.1.21; 

2.1.22; 2.1.26; 2.1.27; 

2.1.28; 2.1.29;2.1.30; 

2.1.31; 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 3.1.9; 3.1.14; 

3.1.15; 3.1.19; 3.1.20; 

3.1.23; 3.1.24; 3.1.25; 

3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3; 3.3.2. 

2. Meine Welt, deine Welt Компетенција за учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 

1.1.4; 1.1.5; 



 

 

 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Естетичка компетенција 

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; 

3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8; 

3.1.9; 3.1.14; 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за наставни предмет НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Следећи исказиописују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу 

. 1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

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

запише, 

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

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

једноставних, 

кратких , јасно контекстуализованих усмених исказа. 

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

спорим 

темпом и разговетно. 

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

личне 

потребе и интересовања, породицу, блиско окружење. 

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

саговорници 

 

говоре довољно разговетно и споро. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

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

изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС). 

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

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

кратки 

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

илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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



 

 

 

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

поздрављања, 

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

распитивања о 

основним подацима који се тичу саговорника. 

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

место 

становања, школа, хоби). 

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

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

свог 

непосредног окружења или везане за лична искуства. 

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

предметима у 

нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника. 

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

 

саговорнику. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

табелама. 

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

куповину). 

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

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

14 

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 

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

текстова опште 

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

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



 

 

 

језику. 

ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном 

језику. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

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

оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

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

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

празници, 

 

разонода). 

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

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

историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој 

личности из 

циљних култура за коју показује интересовање. 

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

језику 

неколико локација циљних култура за које показује интересовање. Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и 

уме на 

средњем нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

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

ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе. 

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

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



 

 

 

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

окружењу, природној средини. 

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

понављања. 

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

темама, с предвидљивим информацијама, уколико се говори споро и разговетно. 

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

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

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

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

употреба апарата, правило игре), праћена визуелним елементима. 

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

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

 

предвидљивим порукама. 

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

интересовањима. 

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

интересовањима. 

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

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

конотативно/скривено/метафорично значење. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

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

неколико 

реченица у смислену целину. 

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

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

уобичајене активности. 

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



 

 

 

хоби, 

школа, породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

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

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

ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

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

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

пријатељима и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

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

 

фреквентне кохезивне елементе. 

МЕДИЈАЦИЈА 

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

једноставнијих 

писаних текстова опште информативне природе. 

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

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

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

(назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

(акценти, интонација, дужина). 

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

правописних правила. 

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

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

конкретних активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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



 

 

 

празници, разонода). 

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

и 

сл.). 

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

култура. 

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

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

 

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

се 

користи страни језик. 

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

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

као 

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

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

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

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

говори разговетно и умереним темпом. 

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

праћене визуелним елементима. 

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

записа) о блиским темама, као и тему и основу поруку кратких телевизијских репортажа и документарних филмова 

помажући се визуелним информацијама 

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

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

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

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима. 

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

различитих врста и разноврсне тематике, примерене узрасту. 



 

 

 

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

прилагођених узрасту и интересовањима. 

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

књижевности за младе. 

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

ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука. 

 

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

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

познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; 

одговара на слична питања саговорника. 

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

не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 

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

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

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

одслушан), делимично користећи и језичка средства која се у њему појављују. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

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

једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

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

аспектима приватног и школског живота. 

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

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

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

користећи и језичка средства која се у њему појављују. 

МЕДИЈАЦИЈА 

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

исказа, примереног узрасту и интересовањима. 

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

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



 

 

 

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

комуникативним ситуацијама и познатим темама. 

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

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

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

уз поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију. 

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје 

и примењује фреквентна правописна правила. 

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

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

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

искуства. 

2. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

живота и прихвата постојање разлика. 

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

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

поздрављања). 

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

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

посматрању и разумевању. 

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

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

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

везу са одликама екосистема. 

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

ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних 

култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

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

 

 

  



 

 

 

 

ЦИЉ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:  

 

Учење слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних 

за одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и 

одрживог развоја. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: СНА- Моја животна средина 

РАЗРЕД: Седми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област и 

кључни појмови 

садржаја 

програма 

Исходи Међупредметне 

компетенције 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Обрада Утврђивање Свега 

1. ЕКОЛОШКИ 

ОТИСАК И 

ОПСТАНАК 
Еколошки отисак. 

Биокапацитет. 

Еколошки дуг. 

Одрживи развој 

Еколошко право. 

 

– образложи избор 

теме/истраживања из 

области одрживог 

развоја, циљ и план рада 

користећи вештину 

јавног говора; 

– формулише 

истраживачки задатак; 

– планира ресурсе и 

управља њима, усмерен 

на достизање реалног 

циља; 

– прикупи, одабере и 

обради информације 

релевантне за 

истраживање, користећи 

поуздане изворе 

информација, наводећи 

извор и аутора; 

 

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 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

наставник прати и 

вреднује како ученици 

међусобно сарађују, 

како решавају сукобе 

мишљења, како једни 

другима помажу, да ли 

испољавају 

иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, 

да ли показују 

критичко мишљење 

или критицизам, 

колико су креативни. 

За неке садржаjе 

прикладни су и други 

начини провере 

напредовања као што 

су нпр. квизови или 

улазни и излазни 

тестови како би се 

утврдили ефекти рада 

на нивоу знања, 

вештина, ставова. 

треба унапред да буду 

упознати шта ће се и 

на коjи начин пратити 

и вредновати.  

6 3 9 



 

 

 

2. УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ 
Врсте отпада. 

Управљање 

отпадом. 

Комунални отпад. 

Депонија. 

 

– прикаже и образложи 

резултате истраживања 

са аспеката очувања 

животне средине, 

биодиверзитета и 

здравља, усмено, 

писано, графички или 

одабраном уметничком 

техником; 

– користи ИКТ за 

комуникацију, 

прикупљање и обраду 

података и 

представљање резултата 

истраживања; 

– вреднује утицај својих 

навика у потрошњи 

ресурса и одлагању 

отпада; 

– учествује у акцијама 

које су усмерене ка 

заштити, обнови и 

унапређењу животне 

средине и одрживом 

развоју; 

 

  6 3 9 

3. РЕЦИКЛАЖА, 

РЕМЕДИЈАЦИЈА 

И ПОНОВНА 

УПОТРЕБА 

ДОБАРА И 

 

– повеже значај очувања 

животне средине са 

бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

  6 3 9 



 

 

 

СИРОВИНА 
Секундарне 

сировине: папир, 

уља у исхрани, 

текстил, пластика. 

Предности и 

недостаци поновне 

употребе добара и 

сировина. 

3Р правила. 

. 

 

– одговорно се односи 

према себи, 

сарадницима, животној 

средини и културном 

наслеђу; 

– користи језик и стил 

комуникације који су 

специфични за поједине 

научне и техничке 

дисциплине и чува 

језички идентитет; 

 

4. ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије. 

Енергетска 

ефикасност. 

Обновљиви извори 

енергије. 

Предности и 

недостаци 

обновљивих 

извора енергије. 

 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, 

дајући лични допринос 

постизању договора и 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

 

  6 3 9 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

  



 

 

 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Грађанског васпитања  је да ученик изучавањем и практиковањем 

основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан 

својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у 

заједници. 

  



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање 

РАЗРЕД: седми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 



 

 

 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. Људска права - наведе и опише основне карактеристике 

људских права; 

- својим речима опише везу између права 

појединца и  општег добра; 

- дискутује о односу права и правде и o 

сукобу права; 

- образложи личну одговорност у заштити 

свог здравља; 

- штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

5 3 8 

2. Демократско друштво - образложи сврху постојања политичких 

странака; 

- аргументује потребу ограничења и 

контролу власти;  

- наведе кораке од предлагања до усвајања 

закона; 

- образложи на примеру могућност утицаја 

грађана на одлуке Народне скупштине; 

5 3 8 

3. Процеси у савременом свету - препозна и одупре се различитим 

облицима вршњачког притиска; 

- препозна опасност када се нађе у великој 

групи људи и заштити се; 

6 4 10 

4. Грађански активизам - образложи сврху постојања политичких 

странака; 

- учествује у организацији, реализацији и 

евалуацији  симулације Народне 

6 4 10 



 

 

 

скупштине; 

- у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на 

конструктиван начин; 

- проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора. 

  



 

 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин провере  

остварености исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланира

ног 
Облик 

рада 

Методе 

1. Људска 

права 

Ученик/це 

на крају 

школске 

године бити 

у стању да: 

наведе и 

опише 

основне 

карактерист

ике људских 

права; 

својим 

речима 

опише везу 

између 

права 

појединца и  

општег 

добра; 

дискутује о 

односу 

права и 

правде и o 

сукобу 

права; 

Карактерист

ике људских 

права – 

урођеност, 

универзално

ст, 

неотуђивост, 

недељивост. 

Опште 

добро. 

Права 

појединца и 

опште добро. 

Сукоб 

појединачни

х права и 

општег 

добра. 

Права и 

правда. 

Социјална 

правда. 

Фронтални,  

индивидуал

ни,  

рад у пару,  

групни рад 

Вербална 

демонстратив

на, 

радионичарск

а,  

конструкторс

ка, креативна, 

Српски језик 

Ликовна 

култура  

Историја 

Биологија 

Оцењиује описно на 

основу остварености 

циљева,постигнућа и 

ангажовања.Оцењивањ

е се врши на основу 

практичног 

индивидуалног рада, у 

паровима,рад у 

групама,у разним 

оквирима 

наставе(пројектна,тема

тска)и разна друга 

ангажовања. 

В
р
ш

њ
ач

к
о
 о

ц
ењ

и
в
ањ

е 
и

 с
ам

о
о

ц
ењ

и
в
ањ

е 
к
р
о
з 

д
и

ск
у
си

је
 и

 

д
еб

ат
е 



 

 

 

образложи 

личну 

одговорност 

у заштити 

свог 

здравља; 

2. Демократс

ко 

друштво 

Ученик це 

на крају 

школске 

године бити 

у стању да: 

штити своја 

права на 

начин који 

не угрожава 

друге и 

њихова 

права; 

образложи 

сврху 

постојања 

политичких 

странака 

 

аргументује 

потребу 

ограничења 

и контролу 

власти;  

-наведе 

кораке од 

Политичкe 

странкe у 

вишепартијс

ком систему 

–владајуће и 

опозиционе.  

Народна 

скупштина – 

сврха и 

надлежности

. 

Народни 

посланици, 

посланичке 

групе.  

Процедуре  у 

раду  

Народне 

скупштине.  

Скупштинск

е дебате. 

Предлагање 

и доношење 

закона. 

Фронтални,  

индивидуал

ни,  

рад у пару,  

групни рад 

Вербална 

(монолошка, 

дијалошка), 

демонстратив

на, 

репродуктивн

а, 

илустративна, 

учење 

открићем, 

експеримента

лна, 

амбијентална, 

интерактивна, 

радионичарск

а, 

истраживачка, 

манипулативн

а, 

конструкторс

ка, креативна, 

кооперативна 

Српски језик 

Ликовна 

култура  

Историја 

Географија 

Информатика 

 

Оцењиује описно на 

основу остварености 

циљева,постигнућа и 

ангажовања.Оцењивањ

е се врши на основу 

практичног 

индивидуалног рада, у 

паровима,рад у 

групама,у разним 

оквирима 

наставе(пројектна,тема

тска)и разна друга 

ангажовања. 

 

 

 

 

 

В
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ш
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к
о
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ц
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ањ
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и

 с
ам

о
о

ц
ењ

и
в
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о
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и
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предлагања 

до усвајања 

закона; 

3. Процеси у 

савремено

м свету 

-препозна и 

одупре се 

различитим 

облицима 

вршњачког 

притиска; 

препозна 

опасност 

када се нађе 

у великој 

групи људи 

и заштити 

се; 

-образложи 

сврху 

постојања 

политичких 

странака; 

-учествује у 

организациј

и, 

реализацији 

и 

евалуацији  

симулације 

Народне 

скупштине; 

-у дискусији 

Припадност 

групи. 

Групни 

идентитет 

као део 

идентитета 

младих.Одно

си у 

вршњачкој 

групи и њен 

утицај на 

појединца. 

Вршњачки 

притисак. 

Конформиза

м. 

Приватност 

– обим и 

границе. 

Понашање 

људи у маси 

и угроженост 

права 

појединца. 

Фронтални,  

индивидуал

ни,  

рад у пару,  

групни рад 

Разговор, 

Дијалошка, 

Демонстратив

на 

текстуална 

Српски језик 

Ликовна 

култура  

Историја 

Географија 

Информатика 

Оцењиује описно на 

основу остварености 

циљева,постигнућа и 

ангажовања.Оцењивањ

е се врши на основу 

практичног 

индивидуалног рада, у 

паровима,рад у 

групама,у разним 

оквирима 

наставе(пројектна,тема

тска)и разна друга 

ангажовања. 

В
р
ш

њ
ач

к
о
 о

ц
ењ

и
в
ањ

е 
и
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ам

о
о

ц
ењ

и
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ањ
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о
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показује 

вештину 

активног 

слушања, 

износи свој 

став 

заснован на 

аргументим

а, 

комуницира 

на 

конструктив

ан начин; 

-проналази, 

критички 

разматра и 

користи 

информациј

е из 

различитих 

извора. 

4. Грађанск

и 

активизам 

-образложи 

сврху 

постојања 

политичких 

странака; 

-учествује у 

организациј

и, 

реализацији 

и 

Симулација 

Народне 

скупштине 

Одређивање 

улога и 

процедура у 

скупштини. 

Формирање 

посланичких 

група. 

Фронтални,  

индивидуал

ни,  

рад у пару,  

групни рад 

Разговор, 

Дијалошка, 

Демонстратив

на 

текстуална 

Српски језик 

Ликовна 

култура  

Историја 

Биологија 

Информатика 

Оцењиује описно на 

основу остварености 

циљева,постигнућа и 

ангажовања.Оцењивањ

е се врши на основу 

практичног 

индивидуалног рада, у 

паровима,рад у 

групама,у разним 

оквирима В
р
ш

њ
ач

к
о
 о

ц
ењ

и
в
ањ

е 
и
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м
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ц

ењ
и
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евалуацији  

симулације 

Народне 

скупштине; 

-у дискусији 

показује 

вештину 

активног 

слушања, 

износи свој 

став 

заснован на 

аргументим

а, 

комуницира 

на 

конструктив

ан начин; 

-проналази, 

критички 

разматра и 

користи 

информациј

е из 

различитих 

извора. 

Избор 

председника 

скупштине. 

Формулисањ

е предлога 

закона. 

Скупштинск

а дебата. 

Гласање. 

Евалуација 

симулације. 

наставе(пројектна,тема

тска)и разна друга 

ангажовања. 

  



 

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Људска права Српски језик,ликовна култура, историја, биологија  

2. Демократско друштво Српски језик, ликовна култура, историја, географија, 

информатика 
 

3. Процеси у савременом свету Српски језик, ликовна култура, историја, географија, 

информатика 
 

4. Грађански активизам Српски језик, ликовна култура, историја, географија, 

информатика 
 

 



 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

УМЕТНОСТ 

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

 

  



 

 

 

ЦИЉ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: 

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине 

комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, 

радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и 

одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

  



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: УМЕТНОСТ 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област и 

кључни појмови 

садржаја програма 

Исходи Међупредметне 

компетенције 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Обрада Утврђивање Свега 

1. ТРАДИЦИОНАЛНА 

ВИЗУЕЛНА 

УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 

На крају програма 

ученик ће бити у стању 

да: 

– образложи значај 

традиционалне 

визуелне уметности за 

идентитет народа и 

појединца; 

– повеже 

карактеристичан 

артефакт са 

континентом и 

културом којој 

припада; 

– обликује ликовне 

радове са 

препознатљивим 

елементима одабране 

културе; 

– опише одабрани 

продукт визуелних 

уметности и процес 

његове израде; 

– пореди основне 

одлике традиционалне 

визуелне уметности два 

или више народа; 

– објасни значај и улогу 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Решавање проблема 

 

Комуникација 

 

Сарадња 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

Имајући у виду 

концепт програма, 

исходе и компетенције 

које треба развити, 

процес праћења и 

вредновања 

ученичких постигнућа 

не може се заснивати 

на класичним 

индивидуалним 

усменим и писаним 

проверама. Уместо 

тога, наставник треба 

континуирано да 

прати напредак 

ученика, који се 

огледа у начину на 

који ученици 

учествују у 

активностима, како 

прикупљају податке, 

како бране своје 

ставове, како 

аргументују, 

евалуирају, 

примењују, процењују 

последице итд. 

 

12 5 17 



 

 

 

културног наслеђа; 

– објасни главне 

карактеристике 

традиционалне музике 

на простору Балкана и 

Србије и њихов 

међусобни утицај; 

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 интерпретација, 

изведе закључак, 

прихвати другачије 

мишљење, примени 

научено, предвиде 

последице, дају 

креативна решења. 

Такође, наставник 

прати и вреднује како 

ученици међусобно 

сарађују, како 

решавају сукобе 

мишљења, како једни 

другима помажу, да 

ли испољавају 

иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, 

да ли показују 

критичко мишљење 

или критицизам, 

колико су креативни. 

2. ТРАДИЦИОНАЛНА 

МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ 

БАЛКАНА И 

СРБИЈЕ 

На крају програма 

ученик ће бити у стању 

да: 

– прикаже елементе 

прожимања 

традиционалне музике 

различитих народа на 

простору Балкана на 

музичким примерима; 

– презентује 

традиционалну музику 

карактеристичну за 

различите крајеве 

Балкана и Србије; 

– прикаже начине 

очувања музичког 

културног наслеђа; 

– објасни како 

савремене технологије 

утичу на развој музике; 

– презентује начине 

промоције музичких 

дела и догађаја; 

– прикаже примену 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Одговоран однос 

према околини 

6 2 8 

3. МОДЕРНО ДОБА И 

МУЗИКА 

6 3 9 



 

 

 

музике у другим 

уметностима; 

– истражи и објасни 

шта је музичка критика 

и која је њена улога; 

– аргументовано 

искаже утисак о 

слушаним делима. 

– комуницира учтиво, 

јасно и аргументовано 

уз уважавање 

различитих мишљења, 

идеја и естетских 

доживљаја; 

– проналази, 

самостално и у сарадњи 

са другима, релевантне 

податке и информације 

користећи савремену 

технологију; 

– учествује активно, 

према сопственим 

способностима и 

интересовањима, у 

истраживачком и 

радионичком раду. 

За неке садржаjе 

прикладни су и други 

начини провере 

напредовања као што 

су нпр. квизови или 

улазни и излазни 

тестови како би се 

утврдили ефекти рада 

на нивоу знања, 

вештина, ставова. 

Вредновање 

ученичких постигнућа 

врши се у складу са 

Правилником о 

оцењивању ученика у 

основном образовању 

и васпитању. Ученици 

свакако треба унапред 

да буду упознати шта 

ће се и на коjи начин 

пратити и вредновати. 

Приликом сваког 

вредновања 

постигнућа потребно 

је ученику дати 

повратну 

информацију која 

помаже да разуме 

грешке и побољша 

свој резултат и учење. 



 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

ДОМАЋИНСТВО 

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

 

  



 

 

 

ЦИЉ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и 

функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту 

свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним 

активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и 

употребе различитих материјала. 

  



 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ДОМАЋИНСТВО 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 



 

 

 

Р.бр. Тема/област и 

кључни појмови 

садржаја 

програма 

Исходи Међупредметне 

компетенције 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Обрада Утврђивање Свега 

1. САВРЕМЕНО 

ДОМАЋИНСТВО 

И ПОРОДИЦА 

– одговорно испуњава 

обавезе потребне за 

живот у заједници / 

домаћинству; 

– преиспита сопствене и 

навике других чланова 

заједнице/домаћинства 

и утиче на њихову 

промену ка 

рационалном 

планирању, 

економичној потрошњи 

и развијању одговорних 

еколошких навика; 

– користи рачунарске 

апликације, 3D приказ 

грађевинског објекта и 

унутрашњег уређења 

домаћинства, 

уважавајући потребе 

савремене културе 

становања; 

– учествује у 

активностима уређења и 

заштите домаћинства и 

окружења у коме се оно 

налази; 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад са подацима 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

Естетичка 

компетенција 

Вредновање 

ученичких постигнућа 

врши се у складу са 

Правилником о 

оцењивању ученика у 

основном образовању 

и васпитању. На 

почетку сваког часа, 

наставник пружа 

ученицима могућност 

да сами себе процене у 

теми часа која ће се 

обрађивати (базирано 

на дотадашњим 

стеченим знањима у 

другим наставним 

предметима или 

свакодневном 

животном искуству). 

То се може 

реализовати тако што 

ће ученици проценити 

своје знање на 

стикеру, а наставник 

залепити те стикере на 

помоћној табли и сл. 

За ову намену 

4 1 5 

2. КУЛТУРА 

СТАНОВАЊА 

5 1 6 

3. КУЛТУРА 

ОДЕВАЊА 

4 1 5 



 

 

 

– анализира 

карактеристике 

савремене културе 

становања и повеже 

развој и значај 

урбанизма за 

побољшање услова 

живљења домаћинства; 

– правилно разврастава 

и одлаже отпад из 

домаћинства, припрема 

га и предаје на 

рециклажу; 

– образлаже на примеру 

у домаћинству употребу 

обновљивих извора 

енергије и значај 

топлотне изолације са 

уштедом енергије у 

домаћинству; 

– правилно и безбедно 

користи уређаје за 

загревање и 

климатизацију 

простора; 

– разликује природне од 

вештачких тканина, 

правилно их 

употребљава и одржава; 

– планира буџет 

домаћинства и управља 

 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

наставници могу 

позвати ученике да 

подигну онолико 

прстију своје шаке 

којом оценом 

процењују своја 

предзнања (један прст 

одговара оцени 

недовољан (1), пет 

прстију одговара 

оцени одличан (5). 

Такође, наставник 

позива ученике на 

крају сваког часа да 

процене себе, у 

смислу, колико су 

напредовали у 

стицању знања, 

вештина, формирању 

ставова, током часа. То 

би, уједно, могла бити 

и ученичка евалуација 

наставниковог рада на 

часу. Наставник сваку 

врсту оцењивања јасно 

и прецизно образлаже 

ученику, поштујући 

његов интегритет. У 

Домаћинству као 

слободној наставној 

активности најважније 



 

 

 

њиме; 

– планира радну 

недељу, укључује и 

усклађује обавезе које 

има као појединац и у 

заједници/ домаћинству; 

– припрема и уређује 

простор за ручавање и 

формира културне 

навике приликом 

узимања хране; 

је да наставник прати 

напредак ученика у 

вештинама 

комуникације 

(вршњачкој и са 

одраслима), критичког 

мишљења, 

мотивисаности, 

предузимљивости, 

организацијским 

вештинама, културним 

навикама, односу 

према сопственом 

здрављу, здрављу 

његове околине, као и 

о бризи за очување 

животне средине, 

креативности и 

решавању проблема. 

Наравно, наставник уз 

помоћ одељењског 

старешине и ПП-

службе је способан да 

примени 

прилагођавање метода, 

али и садржаја за 

ученике са посебним 

потребама у наставном 

процесу. Наравно, то 

се односи и на израду 

посебног наставног 

4. КУЛТУРА 

ПОНАШАЊА 

– правилно се храни, 

води рачуна о 

сопственом здрављу и 

здрављу породице;-

планира дневне оброке 

за своје домаћинство у 

складу са општим 

принципима правилне 

исхране уз уважавање 

потреба свих чланова 

домаћинства; 

– примењује основне 

технике и правила 

обраде и припреме 

намирница уз примену 

правилног руковања 

прибором, посуђем, 

справама и апаратима за 

припрему хране; 

– истражује и прави 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад са подацима 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Одговоран однос 

5 1 6 

5. СРЕДСТВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И 

ХИГИЈЕНЕ 

ДОМАЋИНСТВА 

4 1 5 

6. ИСХРАНА У 

ДОМАЋИНСТВУ 

5 2 7 



 

 

 

план набавке средстава 

за одржавање личне 

хигијене и чистоће 

домаћинства; 

– процењује значај и 

утицај информација и 

извора информација и 

повезује их са 

сопственим искуством 

ради решавања 

различитих 

проблемских ситуација; 

– комуницира на 

конструктиван начин; 

– процењује значај и 

утицај научних 

достигнућа на 

свакодневни живот; 

– осмишљава и 

предузима истраживање 

у решавању проблема, ,  

– критички процењује 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и афирмише 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу. 

према здрављу 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

материјала, као и 

правила оцењивања. 



 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

Службенигласникбр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20 

 

  



 

 

 

ЦИЉ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада 

знањима, развије вештине и формира ставове који ће подстаћи и убрзати његов 

интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, 

критичког и креативног мишљења. 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36 

 

 



 

 

 

 

Р.

бр

. 

Тема/област и 

кључни појмови 

садржаја 

програма 

Исходи Међупредмет

не 

компетенције 

Евалуација квалитета испланираног Обра

да 

Утв

рђи

вањ

е 

Св

ег

а 

1. Појам добра/зла 

 

Појам уметности 

 

Појам правде 

 

Појам слободе 

 

Појам среће 

 

Појам толеранције 

 

Појам вршњачког 

насиља 

 

Појам истине/лажи 

 

Појам живота 

 

Појам времена и 

простора 

 

Појам 

пријатељства 

 

Појам храбрости 

критички 

промишља 

и 

анализира 

питања и 

проблеме 

свог 

окружења 

– са 

пажњом 

слуша 

саговорник

а и 

комуницир

а са 

другима на 

конструкти

ван начин 

– јасно 

изрази 

сопствене 

мисли и 

осећања 

– 

практикује 

интелектуа

Компетенција 

за 

целоживотноу

чење 

 

Сарадња 

 

Решавање 

проблема 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Комуникација 

 

Одговоран 

Имајући у виду концепт програма, исходе и 

компетенције које треба развити, процес праћења и 

вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати 

на  класичним индивидуалним усменим и писаним 

проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано 

да прати напредак ученика, који с еогледа у начину на 

који ученици учествују у активностима, како дају 

креативна решења, како бране своје ставове, како 

аргументују, евалуирају, примењују, процењују 

последице итд. 

 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених 

питања, способност да се нађе веза међ упојавама, наведе 

пример, промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, 

прихвати другачије мишљење, примени научено, 

предвиде последице, дају креативна решења. Такође, 

наставник прати и вреднује како ученици међусобно 

сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни 

другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење 

или критицизам, како решавају задатке који садрже 

аспекте истраживачког рада. 

 

За неке садржаjе прикладни су и други начини провере 

напредовања као што су нпр. Квизови или улазни и 

30 6 36 



 

 

 

 

Појам бога 

 

Појам човека 

 

Појам мудрости и 

знања 

 

Појам света 

 

Појам природе 

 

Појам једнакости и 

различитости 

 

Појам љубави 

лну 

отвореност 

и 

радозналос

т 

– уважава 

релевантне 

аргументе 

– 

практикује 

толеранциј

у и разлике 

у мишљењу 

– искаже 

објективно

ст и 

непристрас

ност у 

процени 

властитих и 

туђих 

становишта

, поступака 

и 

постигнућа 

– сарађује 

са 

члановима 

групе којој 

припада и 

одупре се 

однос према 

околини 

 

Естетичка 

компетенција 

излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на 

нивоу знања, вештина, ставова. 

 

Евалуатори ово гпрограма не морају бити само 

наставници који изводе наставу. Допринос процесу 

евалуације могу дати сама деца (само-евалуација), 

родитељи заинтересовани за резултате рада са њиховом 

децом, али и колеге и стручни сарадници који могу даље 

користити резултате евалуације за планирање својих 

активности. 

 

Уфилозофији са децом постоје многи елементи који 

утичу на различите циљеве образовања, тако да је 

потребно да одлучимо шта желимо да евалуирамо и 

колико ће евалуација бити селективна. Евалуациони 

упитници, најчешће направљени у виду евалуационих 

листова могу процењивати резултате когнитивног плана 

и односе у истраживачкој групи, затим мета когнитивне 

процесе, тј. Критичко промишљање о сопственим 

мисаоним процесима и вештина мамишљења, као и 

промишљање о процесима и вештинама мишљења 

других чланова групе, потом мишљење о томе у којој се 

мери група понашала као заједница истраживача и шта 

ученици мисле о сопственом доприносу у остварењу 

циља часа, мишљење о сопственим и туђим идејама и 

предлозима за дискусију. 

 

Вредновање ученичких постигнућ аврши се у склад уса 

Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. Ученици свакако треба 

унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин 



 

 

 

притиску 

групе на 

асертиван 

начин 

– препозна 

проблеме у 

свом 

непосредно

м 

окружењу 

и дискутује 

о 

могућности

ма њиховог 

решавања 

– развије 

осетљивост 

за 

социјални и 

културни 

контекст 

– учествује 

у расправи 

која 

доприноси 

атмосфери 

отвореност

и и 

узајамног 

уважавања 

– преузме 

пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. 



 

 

 

одговорнос

т за 

сопствене 

поступке, 

однос 

према 

природном 

и 

друштвено

м 

окружењу, 

– усвоји 

интелектуа

лне врлине 

истинољуб

ивости 



 

 

 

 

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  7. 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 7.  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 

 


