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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

Циљеви учења предмета 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 са 

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 најшире хуманистичке знање и да научи како функционално да повезује 

садржаје предметних области.  
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. КЊИЖЕВНОСТ - чита са разумевањем књижевноуметничке текстове и 

остале 

типове текстова, примењујући различите стратегије читања; 

– тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, користећи 

књижевне 

термине и појмове; 

– критички промишља о стварности на основу прочитаних 

дела; 

- уме да истакне универзалне вредности књижевног дела и 

повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

– повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда; 

– издвоји основне одлике књижевног 

рода и врсте у конкретном тексту, као 

и језичко-стилске карактеристике текста 

у склопу интерпретације; 

– уочи слојевитост књижевног дела и 

међужанровско прожимање; 

– повеже књижевна дела са историјским 

или другим одговарајућим 

контекстом; 

– одреди временски оквир у којем је писац стварао; 

48 4 52 
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– разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 

– препозна националне вредности и негује 

културноисторијску баштину, поштујући особености 

сопственог 

народа и других народа; 

– учествује у избору књижевних дела и 

начина њихове обраде и представљања; 

– објасни настанак и развој српског 

књижевног језика; 

2. ЈЕЗИК – разуме значај књижевног језика за 

културу и историју српског народа; 

– сврста српски језик у одговарајућу језичку групу у 

Европи; 

– именује дијалекте српског језика; 

– разуме постојеће језичке прилике у 

Србији; 

– издвоји делове творенице и препозна 

основне моделе њиховог грађења; 

– користи садржаје из граматике обрађене у претходним 

разредима 

и повеже их са новим градивом; 

- доследно примени правописну норму; 

– примени основна правила о распореду 

акцената; 

19 31 50 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – уочи разлику између 

научног, административног и 

разговорног функционалног стила; 

– пише и говори поштујући 

карактеристике различитих функционалних стилова; 

13 21 34 
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– уочи разликуизмеђу речи и лексеме; 

– препозна метафору и метонимију као 

лексичке механизме и разуме значење 

вишезначних речи карактеристичних за 

свакодневну комуникацију; 

– разуме значење застарелих речи и 

неологизама; 

– користи речник, енциклопедију и 

лексикон; 

– уочи манипулацију у пропагандним 

текстовима; 

– напише приказ, расправу и краћи есеј; 

– разликује деловетекста и књиге – 

укључујући индекс, појмовник, 

библиографију – и уме да их користи; 

– повезује информације и идеје 

изнесене у тексту, 

- уочава јасно исказане односе и изводи 

закључак заснован на 

тексту. 
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Р.бр. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међуп

редмет

но 

повези

вање 

(исход/

садржај

и) 

Начин 

провер

е  

оствар

ености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог Облик 

рада 

Мето

де 

1. КЊИ-

ЖЕВНОСТ 

- чита са разумевањем 

књижевноуметничке 

текстове и остале 

типове текстова, 

примењујући различите 

стратегије читања; 

– тумачи значења, 

језичке, естетске и 

структурне особине 

уметничких текстова, 

користећи књижевне 

термине и појмове; 

ЛИРИКА 

1.Ђура Јакшић 

Отаџбина 

2. Јован Јовановић 

Змај Светли 

гробови 

3. Јован Јовановић 

Змај Ђулићи(избор) 

4. Десанка 

Максимовић 

Пролетња песма 

5. Момчило 

Индиви

-

дуални, 

 

Фронта

-лни, 

 

 

Групни 

рад,  

 

Рад у 

Дијал

ошка, 

 

Моно

лошк

а,  

 

Текст

а 

метод

а, 

 

Историј

а 

 

Геогра

фија 

 

Музичк

а 

култура 

 

Ликовн

а  

Инициј

ални 

тест 

 

Полуго

дишњи 

тест 

 

Завршн

и тест 

 

Контро

Неки 

критеријуми 

за процену: 

-Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме

тну 

повезаност? 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 
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– критички промишља о 

стварности на основу 

прочитаних дела; 

- уме да истакне 

универзалне вредности 

књижевног дела и 

повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима 

живи; 

– повеже писце и дела из 

обавезног дела 

програма од 5. до 8. 

разреда; 

– издвоји основне 

одлике књижевног 

рода и врсте у 

конкретном тексту, као 

и језичко-стилске 

карактеристике текста 

у склопу 

интерпретације; 

– уочи слојевитост 

књижевног дела и 

међужанровско 

прожимање; 

– повеже књижевна дела 

са историјским 

или другим 

одговарајућим 

контекстом; 

Настасијевић Труба 

6. Иван В.Лалић 

Ветар 

7. Марина 

Цветајева Млад 

месец 

ЕПСКО-ЛИРСКЕ 

ВРСТЕ  

1.Бранко 

Радичевић Ђачки 

растанак 

2. Народна епско-

лирска песма 

Женидба Милића 

Барјактара 

ЕПИКА 

1.Вук С. Караџић О 

народним певачима 

2.Вук С.Караџић 

Житије ајдук 

Вељка Петровића 

3.Доситеј 

Обрадовић Живот 

и пеикљученија  

4.Прота Матеја 

Ненадовић 

Мемоари 

5.Петар Петровић 

Његош Горски 

вијенац 

6.Симо Матавуљ 

парови

ма 

Мето

да 

показ

ивања

,  

Квизо

ви 

култура 

 

Филмск

а  

уметно

ст 

 

Позори

шна 

уметно

ст 

лни 

задаци 

 

Усмена 

провер

а 

одговарајућ

и број 

часова? 

-Да ли је 

одговарајућ

и редослед 

планираних 

садржаја? 

- Да ли сам 

на адекватан 

начин 

проверила 

оствареност 

планираних 

исхода? 

- Да лисам 

користила 

различите 

методе и 

облике рада 

који су 

прилагођени 

наставној 

теми? 
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– одреди временски 

оквир у којем је писац 

стварао; 

– разликује аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 

драмског лица или 

лирског субјекта; 

– препозна националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину, поштујући 

особености сопственог 

народа и других народа; 

– учествује у избору 

књижевних дела и 

начина њихове обраде и 

представљања; 

– објасни настанак и 

развој српског 

књижевног језика; 

 

Пилипенда 

7.Лаза Лазаревић 

Све ће то народ 

позлатити 

8.Милош 

Црњански Сеобе 

9.Бранимир Ћосић 

Покошено поље 

10.Дино Буцати 

Колумбар 

11.Херман Хесе 

Магија књиге 

ДРАМА 

1.Данило Киш Ноћ 

и магла 

2.Петар Кочић 

Јазавац пред судом 

3.Жан Батист 

Поклен Молијер 

Грађанин племић 

НАУЧНОПОПУЛ

АРНИ И 

ИНФОРМАТИВН

И ТЕКСТОВИ 

1.Веселин 

Чајкановић О 

ускршњим 

обичајима 

2.Милутин 

Миланковић Кроз 

васиону и векове 
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3.Хилда Дајч 

Писма 

4.Споменка 

Крајчевић 

Круговима двојке 

5.Герман Титов 25 

сати у свемиру 

ДОМАЋА 

ЛЕКТИРА  

1.Народна епска 

песма Почетак 

буне против 

дахија, Бој на 

Мишару, Бој на 

Чокешини 

2.Васко Попа Очију 

твојих да није 

3.Иво Андрић Деца 

5.Бранислав Нушић 

Сумњиво лице 

6.Давид Албахари 

Мамац 

ДОПУНСКИ 

ИЗБОР ЛЕКТИРА 

1.Оскар Давичо 

Србија 

2.Растко Петровић 

Африка 

3.Станислав 

Винавер Аритон 

4.Душан Ковачевић 
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Ко тотамо пева 

5.Џон Селинџер 

Ловац у житу 

6. Ричард Бах 

Галеб Џонатан 

Ливингстон 

КЊИЖЕВНИ 

ТЕРМИНИ 

Стилска средства: 

анафора и епифора, 

апострофа. Лирске 

врсте: народна 

љубавне песме, 

обичајне песме. 

Епско-лирске 

врсте: поема, 

балада. Драмски 

спев. Мемоари. 

Биографија 

2. ЈЕЗИК – разуме значај 

књижевног језика за 

културу и историју 

српског народа; 

– сврста српски језик у 

одговарајућу језичку 

групу у Европи; 

– именује дијалекте 

српског језика; 

– разуме постојеће 

језичке прилике у 

Србији; 

ГРАМАТИКА- 

Језик Словена у 

прапостојбини; 

сеобе Словена и 

стварање 

словенских језика. 

Мисија Ћирила и 

Методија. Почетак 

писмености код 

Срба.  

Старословенски 

језик и 

Индиви

-

дуални, 

 

Фронта

-лни, 

 

 

Групни 

рад,  

 

Рад у 

Дијал

ошка, 

 

Моно

лошк

а,  

 

Текст

а 

метод

а, 

 

Са 

наставо

м 

књижев

ности 

 

Са 

наставо

м 

страних 

језика 

Инициј

ални 

тест 

 

Полуго

дишњи 

тест 

 

Завршн

и тест 

 

Контро

Неки 

критеријуми 

за процену: 

-Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме

тну 

повезаност? 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 
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– издвоји делове 

творенице и препозна 

основне моделе њиховог 

грађења; 

– користи садржаје из 

граматике обрађене у 

претходним разредима 

и повеже их са новим 

градивом; 

- доследно примени 

правописну норму; 

– примени основна 

правила о распореду 

акцената; 

 

писма(глагољица и 

ћирилица). Развој 

српског књижевног 

језика: 

срппскословенски, 

рускословенски, 

славеносрпски 

језик. 

Вук Караѕић- 

реформа језика, 

писма и правописа.  

Књижевни језик 

код Срба од Вука 

до данас. 

 

Основне језичке 

групе у Европи и 

место српског 

језика у породици 

словенских језика.  

Дијалекти српскога 

језика:екавски(приз

ренско-тимочки, 

косовско-ресавски, 

шумадијско-

војвођански) и 

ијекавски(зетско-

рашки и 

источнохерцеговач

ки). Народни језик 

као скуп дијалеката 

парови

ма 

Мето

да 

показ

ивања

,  

Квизо

ви 

лни 

задаци 

 

Усмена 

провер

а 

Диктат

и 

одговарајућ

и број 

часова? 

-Да ли је 

одговарајућ

и редослед 

планираних 

садржаја? 

- Да ли сам 

на адекватан 

начин 

проверила 

оствареност 

планираних 

исхода? 

- Да лисам 

користила 

различите 

методе и 

облике рада 

који су 

прилагођени 

наставној 

теми? 
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и 

књижевни(нормира

ни) језик. 

Службена употреба 

језика и писма 

према Уставу. 

Језици 

националних 

мањина(основни 

подаци). 

 

Језик- основне 

особине говорног и 

писаног језика. 

 

Грађење речи: -

основни модели 

извођење, слагање, 

префиксација 

-просте речи и 

творенице(изведен

ице, сложенице, 

префиксалне 

творенице) 

-састав твореница: 

корен, творбена 

основа, префикси, 

суфикси 

 

Систематизација 

претходно 
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обрађених садржаја 

из фонетике, 

морфологије и 

синтаксе.  

Фонетика: подела 

гласова и гласовне 

промене. 

Морфологија: 

врсте и подврсте 

речи и њихове 

категорије. 

Синтакса: 

реченични 

чланови(састав и 

функција); 

независне и 

зависне реченице; 

слагање 

реченичних 

чланова 

 

ПРАВОПИС 

Писање имена из 

страних језика са 

акцентом на 

њихову промену.  

Спојено и одвојено 

писање 

речи(сложенице, 

полусложенице, 

синтагме) 
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Генитивни знак 

Црта и цртица; 

сруги 

интерпункцијски 

знаци 

 

ОРТОЕПИЈА 

Краткоузлазни и 

краткосилазни 

акценти; правило о 

распореду акцената 

и неакцентованих 

дужина(основни 

појмови). 

 

3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

– уочи разлику између 

научног, 

административног и 

разговорног 

функционалног стила; 

– пише и говори 

поштујући 

карактеристике 

различитих 

функционалних стилова; 

– уочи разликуизмеђу 

речи и лексеме; 

– препозна метафору и 

метонимију као 

лексичке механизме и 

разуме значење 

Књижевни и 

остали типови 

текстова у 

функцији 

унапређивања 

језичке културе. 

 

Текстови писани 

различитим 

функционалним 

стиловима; 

публицистички 

стил(репортажа, 

интервју); 

административни 

стил(молба, жалба, 

Индиви

-

дуални, 

 

Фронта

-лни, 

 

 

Групни 

рад,  

 

Рад у 

парови

ма 

Дијал

ошка, 

 

Моно

лошк

а,  

 

Текст

а 

метод

а, 

 

Мето

да 

показ

ивања

Језик  

 

Књиже

вност 

 

Филмск

а 

уметно

ст 

 

Музичк

а 

култура 

Историј

а 

Школс

ки 

задаци  

 

Домаћ

и 

задаци 

 

Писме

ни 

задаци 

 

Неки 

критеријуми 

за процену: 

-Да ли сам 

обезбедила 

добру 

међупредме

тну 

повезаност? 

-Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарајућ

и број 

часова? 

-Да ли је 
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вишезначних речи 

карактеристичних за 

свакодневну 

комуникацију; 

– разуме значење 

застарелих речи и 

неологизама; 

– користи речник, 

енциклопедију и 

лексикон; 

– уочи манипулацију у 

пропагандним 

текстовима; 

– напише приказ, 

расправу и краћи есеј; 

– разликује деловетекста 

и књиге – 

укључујући индекс, 

појмовник, 

библиографију – и уме 

да их користи; 

– повезује информације 

и идеје 

изнесене у тексту, 

- уочава јасно исказане 

односе и изводи 

закључак заснован на 

тексту. 

 

уплатнице, 

обрасци, радна 

биографија, 

бирократски језик); 

научни 

стил(примери из 

текстова у 

уџбеницима других 

наставних 

предмета) 

 

Лексикологија 

-једнозначне и 

вишезначне речи; 

- лексичка 

метафора и 

лексичка 

метонимија као 

механизми 

остваривања 

вишезначности; 

-синонимија, 

антонимија и 

хомонимија; 

-застареле речи, 

нове речи-

неологизми; 

-речник, лексикон, 

енциклопедија 

 

Пропагандни 

,  

 

одговарајућ

и редослед 

планираних 

садржаја? 

- Да ли сам 

на адекватан 

начин 

проверила 

оствареност 

планираних 

исхода? 

- Да лисам 

користила 

различите 

методе и 

облике рада 

који су 

прилагођени 

наставној 

теми? 
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текстови 

Расправи и есеји на 

задату тему 

Приказ(књиге, 

филм, позоришне 

представе...) 

 

Говорне вежбе: 

интерпретативно-

уметничке(изражај

но читање, 

рецитовање) 

анализа снимљеног 

разговора, 

интервјуи, 

расправа(дискусија

) презентовање 

чињеница и 

коментара.  

Правописне вежбе: 

диктат, уочавање и 

објашњавање 

правописних 

грешака у тексту; 

писање имена из 

страних језика; 

писање 

позајмљеница; 

писање сложеница, 

полусложеница и  

синтагми, писање 
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црте и цртице, 

запета и 

независносложени

м реченицама. 

Лексичко-

семантичке вежбе: 

допуњавање 

реченица 

хомонимима 

(хомоними и 

акценти); 

проналажење 

одговарајућег 

синонима, 

антонимски ланца, 

одређивање 

значења метафоре 

и метонимије у 

тексту, тумачење 

застарелих речи и 

неологизама, 

дефинисање 

лексема. 

 

Писмене вежбе и 

домаћи задаци и 

њихова анализа на 

часу: Четири 

школска писмена 

задатка-по два у  

сваком 
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полугодишту. 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна компетенција, 

компетенција за учење, компетенција 

за сарадњу, естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, решавање 

проблема 

 

CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.3. CJ.1.4.4. 

CJ.1.4.5. CJ.1.4.6. CJ.1.4.7. CJ.1.4.8. 

CJ.1.1.9. CJ.2.4.1. CJ.2.4.2. CJ.2.4.4. 

CJ.2.4.5. CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.2.4.8. 

CJ.2.4.9. CJ.3.4.1. CJ.3.4.2 CJ.3.4.4. 

CJ.3.4.5. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7. CJ.3.4.8. 

2. ЈЕЗИК Комуникативна компетенција, 

компетенција за учење, компетенција 

за сарадњу, дигитална компетенција, 

решавање проблема 

 

CJ.1.3.1. CJ.1.3.2. CJ.1.3.3. CJ.1.3.4. 

CJ.1.3.6. CJ.1.3.7. CJ.1.3.8. CJ.1.3.9. 

CJ.1.3.10 CJ.1.3.12. CJ.1.3.13 CJ.1.3.14. 

CJ.1.3.15. CJ.1.3.16. CJ.1.3.21. CJ.2.3.1. 

CJ.2.3.5. CJ.2.3.8. CJ.2.3.10. CJ.2.3.11. 

CJ.3.3.1. CJ.3.3.4. CJ.3.3.5.  CJ.3.3.8. 

3.  ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Комуникативна компетенција, 

компетенција за учење, компетенција 

за сарадњу, естетичка компетенција, 

дигитална компетенција, одговоран 

однос према околини, решавање 

проблема 

 

CJ.1.1.1. CJ.1.1.2. CJ.1.1.3. CJ.1.1.4. 

CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.1.7. CJ.1.1.8. 

CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.1.2.4 

CJ.1.2.5. CJ.1.2.6. CJ.1.2.7.  

CJ.1.2.8. CJ.1.2.9. CJ.2.1.1. CJ.2.1.2 

CJ.2.1.3. CJ.2.1.4. CJ.2.1.5. CJ.2.1.7. 

CJ.2.2.1. CJ.2.2.4. CJ.2.2.5. CJ.3.1.1. 

CJ.3.1.3. CJ.3.1.4. CJ.3.2.1. CJ.3.2.2. 

CJ.3.2.3. CJ.3.2.5. 
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ПРИЛОГ: ПРОПИСАНИ СТАНДАРНИ ПОСТИГНУЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

1. КЊИЖЕВНОСТ 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VII 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* 

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

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

градација, метафора, контраст) 
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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.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива 

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

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

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

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

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

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

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

2. ЈЕЗИК 

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* 
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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.1.3.6. 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.1.3.12. 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 којем су употребљени 

(једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

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

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 
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CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

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.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

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 којем су употребљени (сложенији 

примери) 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

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

 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

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 
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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 писмене 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* 
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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) 

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.2.1.7. 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.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

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

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

критеријумима) 

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 репортажу CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму. 
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ДОДАТНА НАСТАВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

Циљеви и задаци: 

-припрема ученика за све врсте такмичења 

-увођење ученика  у анализу и структуру дела 

-тумачење главних мотива и песничких слика у лирској песми 

-развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

-развијање смисла и способности за правилно,  

течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање  

-богаћење речника 

 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

Језик  

- Граматика  

- Правопис  

 

16 

- Поступно и темељито 

упознавање граматике српског 

језика  

-Упознавање и примена 

граматике и правописа 

Индивидуализовани 

или групни(у 

зависности од 

Наставник прати и 

евидентира развој и 

напредовање, 
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интересовања) резултате 

истраживачких 

радова, 

проблемских 

задатака... 

2. 

Књижевност 

и језичка 

култура 

10 

- Развијање осећања за 

аутентичне естетске вредности 

у књ.  

- Уверљиво усмено и писмено 

изражавање 

Индивидуализовани 

или групни(у 

зависности од 

интересовања) 

Наставник прати и 

евидентира развој и 

напредовање, 

резултате 

истраживачких 

радова, 

проблемских 

задатака... 

3.  

Припреме за 

разне нивое 

10 

-Припрема ученика за 

школско, општинско, 

Индивидуализовани 

или групни(у 

Наставник прати и 

евидентира 
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такмичења међуопштинско и републичко зависности од 

интересовања) 

укључивање 

ученика у 

организоване 

облике рада ван 

школе: конкурси, 

смотре, такмичења 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

 

-бољи резултати на проверама из области историје језика, грађења речи и синтаксе српскога језика 

-бољи резултати на проверама, побољшање језичке културе 

-усвајање основних термина науке о књижевности 

-развијање говорне и писмене културе 

 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

 

Граматика: 

-Развој 

српског 

књижевног 

језика и 

дијалекти 

српскога 

језика 

21 

-усвајање основних знања о 

Вуковом раду на развоју 

књижевног језик -

оспособљавање ученика за 

Организовањем 

индивидуалног рада 

или раа у групи уз 

применупомоћ метода 

-Праћење и 

евидентирање 

напретка ученика у 

савладавању 
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-Грађење речи  

-Синтакса 

полагање квалификационог 

испита 

рада  планираног градива   

2.  

Језичка 

култура 

6 

-Савладавање тешкоћа у 

писменом и усменом 

изражавању, развијање језичке 

културе 

Организовањем 

индивидуалног рада 

или раа у групи уз 

применупомоћ метода 

рада 

Праћење и 

евидентирање 

напретка ученика у 

савладавању 

планираног  

3. Књижевност 7 

-Утврђивање основних 

термина науке о књижевности. 

-Савладавање стилских 

средстава 

Организовањем 

индивидуалног 

рада или раа у 

групи уз 

применупомоћ 

метода рада 

Праћење и 

евидентирање 

напретка ученика у 

савладавању 

планираног 
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Енглески језик 
Просветни гласник бр. 11/19 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА јесте 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: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 



 

37 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

 Introduction Разуме општи смисао и главне информације из 

уобичајених текстова који се односе на 

представљање и тражење/ давање информација 

личне природе;  тражи, саопшти, пренесе 

информације личне природе или податке о себи 

и другима;  у неколико повезаних исказа 

представи себе, своју ужу/ширу породицу и 

пријатеље користећи једноставнија језичка 

средства;  разуме општи смисао и главне 

информације из текстова који се односе на опис 

бића, предмета, места, појaва, радњи, стања и 

збивања; размени информације које се односе 

на опис бића, предмета, места, појaва, радњи, 

стања и збивања;  повеже неколико исказа у 

краћи текст којим се описују и пореде бића, 

предмети, места, појаве, радње, стања и 

збивања; разуме краће низове исказа који се 

односе на 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 

детаљније информације у вези са предлозима, 

саветима и позивима на заједничке активности; 

разуме краће низове обавештења, молби и 

захтева који се односе на потребе и 

интересовања и реагује на њих; саопшти краће 

низове обавештења, молби и захтева који се 

2 2 4 
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односе на потребеи интересовања;  разуме и на 

прикладан начин одговори на честитку, 

захвалност и извињење; упути честитку, 

захвалност и извињење користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; разуме и 

следи краће низове упутстава у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота; тражи и пружи неколико везаних 

једноставнијих упутстава у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; разуме 

општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање радњи и 

ситуација у садашњости; разуме општи смисао 

и главне информације из текстова који се 

односе наописивање способности и умећа у 

садашњости;  размени неколико информација у 

низу које се односе на радње у садашњости; 

опише радње, способности 

1. Problems разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

– размени неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости; – опише искуства, догађаје и 

способности из прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; – разуме 

општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; – 

размени неколико исказа у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; – саопшти 

планове, намере и предвиђања; – разуме општи 

4 4 8 
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смисао и главне информације из текстова који 

се односе на жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; – размени неколико повезаних 

информација у вези са жељама, 

интересовањима, осетима и осећањима; искаже 

и образложи жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; разуме краће низове исказа 

који описују просторне односе, оријентацију и 

правац кретања;  затражи и пружи обавештења 

о просторним односима, оријентацији и правцу 

кретања; разуме једноставније текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих;  размени неколико 

информација које се односе на дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и обавезе; 

разуме општи смисао и главне информације из 

краћих текстова који се односе на поседовање и 

припадање; размени неколико краћих, везаних 

исказа који се односе на поседовање и 

припадање;  разуме општи смисао и главне 

информације из краћих текстова који се односе 

на изражавање допадања и недопадања; 

2. Place and time разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

– размени неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости; – опише искуства, догађаје и 

способности из прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; – разуме 

општи смисао и главне информације из 

5 5 10 
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текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; – 

размени неколико исказа у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; – саопшти 

планове, намере и предвиђања; – разуме општи 

смисао и главне информације из текстова који 

се односе на жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; – размени неколико повезаних 

информација у вези са жељама, 

интересовањима, осетима и осећањима; искаже 

и образложи жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; разуме краће низове исказа 

који описују просторне односе, оријентацију и 

правац кретања;  затражи и пружи обавештења 

о просторним односима, оријентацији и правцу 

кретања; разуме једноставније текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих;  размени неколико 

информација које се односе на дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и обавезе; 

разуме општи смисао и главне информације из 

краћих текстова који се односе на поседовање и 

припадање; размени неколико краћих, везаних 

исказа који се односе на поседовање и 

припадање;  разуме општи смисао и главне 

информације из краћих текстова који се односе 

на изражавање допадања и недопадања; 

3. Risks разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

5 6 11 
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– размени неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости; – опише искуства, догађаје и 

способности из прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; – разуме 

општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; – 

размени неколико исказа у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; – саопшти 

планове, намере и предвиђања; – разуме општи 

смисао и главне информације из текстова који 

се односе на жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; – размени неколико повезаних 

информација у вези са жељама, 

интересовањима, осетима и осећањима; искаже 

и образложи жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; разуме краће низове исказа 

који описују просторне односе, оријентацију и 

правац кретања;  затражи и пружи обавештења 

о просторним односима, оријентацији и правцу 

кретања; разуме једноставније текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих;  размени неколико 

информација које се односе на дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и обавезе; 

разуме општи смисао и главне информације из 

краћих текстова који се односе на поседовање и 

припадање; размени неколико краћих, везаних 

исказа који се односе на поседовање и 

припадање;  разуме општи смисао и главне 
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информације из краћих текстова који се односе 

на изражавање допадања и недопадања; 

4. Can I ask? разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

– размени неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости; – опише искуства, догађаје и 

способности из прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; – разуме 

општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; – 

размени неколико исказа у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; – саопшти 

планове, намере и предвиђања; – разуме општи 

смисао и главне информације из текстова који 

се односе на жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; – размени неколико повезаних 

информација у вези са жељама, 

интересовањима, осетима и осећањима; искаже 

и образложи жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; разуме краће низове исказа 

који описују просторне односе, оријентацију и 

правац кретања;  затражи и пружи обавештења 

о просторним односима, оријентацији и правцу 

кретања; разуме једноставније текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих;  размени неколико 

информација које се односе на дозволе, забране, 

5 5 10 
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упозорења, правила понашања и обавезе; 

разуме општи смисао и главне информације из 

краћих текстова који се односе на поседовање и 

припадање; размени неколико краћих, везаних 

исказа који се односе на поседовање и 

припадање;  разуме општи смисао и главне 

информације из краћих текстова који се односе 

на изражавање допадања и недопадања; 

5. Buying and selling разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

– размени неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости; – опише искуства, догађаје и 

способности из прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; – разуме 

општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; – 

размени неколико исказа у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; – саопшти 

планове, намере и предвиђања; – разуме општи 

смисао и главне информације из текстова који 

се односе на жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; – размени неколико повезаних 

информација у вези са жељама, 

интересовањима, осетима и осећањима; искаже 

и образложи жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; разуме краће низове исказа 

који описују просторне односе, оријентацију и 

правац кретања;  затражи и пружи обавештења 

о просторним односима, оријентацији и правцу 

6 8 14 
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кретања; разуме једноставније текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих;  размени неколико 

информација које се односе на дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и обавезе; 

разуме општи смисао и главне информације из 

краћих текстова који се односе на поседовање и 

припадање; размени неколико краћих, везаних 

исказа који се односе на поседовање и 

припадање;  разуме општи смисао и главне 

информације из краћих текстова који се односе 

на изражавање допадања и недопадања; 

6. Protest разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

– размени неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости; – опише искуства, догађаје и 

способности из прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; – разуме 

општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; – 

размени неколико исказа у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; – саопшти 

планове, намере и предвиђања; – разуме општи 

смисао и главне информације из текстова који 

се односе на жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; – размени неколико повезаних 

информација у вези са жељама, 

5 6 11 
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интересовањима, осетима и осећањима; искаже 

и образложи жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања; разуме краће низове исказа 

који описују просторне односе, оријентацију и 

правац кретања;  затражи и пружи обавештења 

о просторним односима, оријентацији и правцу 

кретања; разуме једноставније текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих;  размени неколико 

информација које се односе на дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и обавезе; 

разуме општи смисао и главне информације из 

краћих текстова који се односе на поседовање и 

припадање; размени неколико краћих, везаних 

исказа који се односе на поседовање и 

припадање;  разуме општи смисао и главне 

информације из краћих текстова који се односе 

на изражавање допадања и недопадања; 
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Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварености 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 
Облик рада Методе 

 Introduction разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених 

текстова који се 

тражење/ давање 

информација 

личне природе;  

тражи, саопшти, 

пренесе 

информације 

личне природе 

или податке о 

себи и другима;    

разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

свакодневне и 

тренутне 

активности, 

стања и збивања; 

исказа у краћи 

упути предлоге, 

савете и позиве 

на заједничке 

активности 

Present Simple 

and Present 

Continuous; 

Asking for 

clarification; 

likes and 

dislikes 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

групни рад 

индивидуална 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуална 

провера 

знања 

писмено 

Монолошка, 

дијалошка, 

метода 

писаних 

радова, рад 

на тексту 

Српски, 

биологија, 

физичко 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено, 

kомуникативна 

настава 

страних језика 

узпримену 

техника рада у 

групама и 

паровима, 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/потешкоћ 

а приликом 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла? 
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користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе; затражи 

и пружи 

детаљније 

информације у 

вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

разуме краће 

низове 

обавештења, 

молби и захтева 

који се односе 

на потребе и 

интересовања и 

реагује на њих; 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; разуме 

општи смисао и 

главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање 

радњи и 

ситуација у 

материјали, 

итд.), као и 

уз примену 

принципа 

наставе по 

задацима, 

слушање и 

реаговање на 

налоге и/или 

задатке у 

вези са текстом 

који чита 

наставник или 

који 

ученици чују са 

звучих записа 

рад у паровима, 

малим и 

великим 

групама 

(минидијалози, 

игра 

по уогама, 

симулације, 

итд.) мануалне 

активности 

(израда паноа, 

презентација), 

дебате и 

дискусије 

примерене 

узрасту (Н.Б. 

дебате 
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садашњости; 

садашњости;  

размени 

неколико 

информација у 

низу које се 

односе на радње 

у садашњости;  

представљају 

унапред 

припремљене 

аргументоване 

монологе са 

ограниченим 

трајањем, док 

су дискусије 

спонтаније и 

неприпремљене 

интеракције на 

одређену тему) 

1. Problems разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање 

искустава, 

догађаја и 

способности у 

прошлости; – 

размени 

неколико 

информација у 

низу о 

искуствима, 

догађајима и 

способностима у 

прошлости; – 

опише искуства, 

догађаје и 

способности из 

The past – 

Present Perfect, 

Past Simple, 

Past 

Continuous, 

Present Perfect 

vs Past 

Simplee; 

describing 

people 

(appearance 

and character); 

talking about a 

problem; 

returning things 

to a shop; 

giving reasons 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

групни рад 

индивидуална 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуална 

провера 

знања 

писмено 

Монолошка, 

дијалошка, 

метода 

писаних 

радова, рад 

на тексту 

Историја, 

географија, 

биологија 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено, 

kомуникативна 

настава 

страних језика 

уз 

примену 

техника рада у 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/потешкоћ 
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прошлости 

повезујући 

неколико краћих 

исказа у 

смислену 

целину; 

информација у 

вези са жељама, 

интересовањима, 

осетима и 

осећањима;  

групама и 

паровима, 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

материјали, итд 

 

а приликом 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла? 

2.  Place and 

time 

разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених 

текстова који се 

тражење/ давање 

информација 

личне природе;  

тражи, саопшти, 

пренесе 

информације 

личне природе 

или податке о 

себи и другима;    

и пружи 

детаљније 

информације у 

вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

The future- 

Will; Going to; 

Present 

Continuous for 

arrangements; 

1
st
 Conditional; 

parts of a town; 

talking about 

arrangements; 

spending time; 

changing an 

appointment 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

групни рад 

индивидуална 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуална 

провера 

знања 

писмено 

Монолошка, 

дијалошка, 

метода 

писаних 

радова, рад 

на тексту 

Српски, 

историја 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено, 

kомуникативна 

настава 

страних језика 

уз 

примену 

техника рада у 

групама и 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/потешкоћ 

а приликом 
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активности; 

радњи и 

ситуација у 

будућности 

паровима, 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

материјали, итд 

 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла? 

3. Risks разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених 

текстова који се 

тражење/ давање 

информација 

личне природе;  

тражи, саопшти, 

пренесе 

информације 

личне природе 

или податке о 

себи и другима;    

и пружи 

детаљније 

информације у 

вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

радњи и 

Would; 2nd 

Conditional; 

giving 

warnings and 

advice; what 

would/wouldn’t 

you do? 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

групни рад 

индивидуална 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуална 

провера 

знања 

писмено 

Монолошка, 

дијалошка, 

метода 

писаних 

радова, рад 

на тексту 

Биологија, 

историја, 

психологија 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено, 

kомуникативна 

настава 

страних језика 

уз 

примену 

техника рада у 

групама и 

паровима, 

додатних 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/потешкоћ 

а приликом 

остваривања 
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ситуација у 

будућности 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

материјали, итд 

 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла? 

4. Can I 

ask…? 

разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених 

текстова који се 

тражење/ давање 

информација 

личне природе;  

тражи, саопшти, 

пренесе 

информације 

личне природе 

или податке о 

себи и другима;    

и пружи 

детаљније 

информације у 

вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

радњи и 

ситуација  

Question forms 

(yes/no 

questions, wh-

questions; 

gerunds, 

separable and 

inseparable 

phrasal verbs; 

making 

requests; 

prepositions; 

strong and 

week forms 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

групни рад 

индивидуална 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуална 

провера 

знања 

писмено 

Монолошка, 

дијалошка, 

метода 

писаних 

радова, рад 

на тексту 

Музичко, 

физичко, 

српски, 

географија 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено, 

kомуникативна 

настава 

страних језика 

уз 

примену 

техника рада у 

групама и 

паровима, 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/потешкоћ 

а приликом 

остваривања 

планираног? 
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материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

материјали, итд 

 

Шта бих 

променио/ла? 

5. Buying and 

selling 

разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених 

текстова који се 

тражење/ давање 

информација 

личне природе;  

тражи, саопшти, 

пренесе 

информације 

личне природе 

или податке о 

себи и другима;    

и пружи 

детаљније 

информације у 

вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

радњи и 

ситуација у 

будућности 

The passive; 

modal verbs; 

prepositions, 

past participle 

endings; 

buying a ticket 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

групни рад 

индивидуална 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуална 

провера 

знања 

писмено 

Монолошка, 

дијалошка, 

метода 

писаних 

радова, рад 

на тексту 

Историја, 

географија, 

математика, 

психологија 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено, 

kомуникативна 

настава 

страних језика 

уз 

примену 

техника рада у 

групама и 

паровима, 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/потешкоћ 

а приликом 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 



 

53 

 

аутентични 

материјали, итд 

 

променио/ла? 

6. Protest разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених 

текстова који се 

тражење/ давање 

информација 

личне природе;  

тражи, саопшти, 

пренесе 

информације 

личне природе 

или податке о 

себи и другима;    

и пружи 

детаљније 

информације у 

вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

радњи и 

ситуација у 

будућности 

Reported 

speech; 

say/tell; 

indirect 

questions; 

phrasal verbs; 

asking for 

information; 

asking 

questions 

politely 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

групни рад 

индивидуална 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуална 

провера 

знања 

писмено 

Монолошка, 

дијалошка, 

метода 

писаних 

радова, рад 

на тексту 

Историја, 

екологија, 

биологија 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено, 

kомуникативна 

настава 

страних језика 

уз 

примену 

техника рада у 

групама и 

паровима, 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

материјали, итд 

Да ли ми је 

адекватан 

избор начина 

провере 

остварености 

исхода? 

Да ли сам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Да ли је било 

одступања/потешкоћ 

а приликом 

остваривања 

планираног? 

Шта бих 

променио/ла? 
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Међупредметне компетенције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Problems Компетенција за учење, 

комуникативна компетенција, 

дигитална компетенција, сарадња 

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;б .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. Place and tmee Компетенција за учење, 

комуникативна компетенција, 

дигитална компетенција, сарадња 

1.1.1; 1.1.2;1.1.3;1.1.4; 1.1.5;1.1.6;1.1.7;  

1.1.9; 1.1.10;1.1.11; 1.1.12; 1.1.13;1.1.14;  

1.1.15; 1.1.16;1.1.17; 1.1.20; 1.1.21;1.1.22;  

1.1.23; 1.1.24;1.2.1; 1.2.1; 1.2.3;1.2.4; 1.3.1; 
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1.3.2;2.1.1; 2.1.3; 2.1.4;2.1.6; 2.1.7; 2.1.9; 

2.1.10; 2.1.11; 2.1.12;2.1.16; 2.1.17;2.1.19; 

 2.1.20;2.1.21; 2.1.22;2.1.26; 2.1.27;2.1.28;  

2.1.29;2.1.30; 2.1.31;2.2.1; 2.2.2;2.2.3; 

2.2.4; 2.3.2;3.1.1; 3.1.2;3.1.3; 3.1.6; 3.1.7; 

3.1.8;3.1.9; 3.1.14; 
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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 

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 
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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). 
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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. 



 

59 

 

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 
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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 
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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). 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 ЗАСТРАНИ ЈЕЗИК) 
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ДОДАТНА НАСТAВА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

јестеда 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. 

 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

 Introduction 3 

Да течно говори о 

свакодневним и 

тренутним активностима, 

да одговара на питања, да 

говори, поставља питања 

и одговара на питања о 

свакодневним 

активностима 

Граматички 

садржаји вежбају 

се кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, 

различити текстови 

за увежбавање 

вештина, дебате и 

дискусије 

 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања  

1. Problems 4 Да зна да опише особу, 

изглед и карактер, да 

Граматички 

садржаји вежбају 
Посматрање 
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говори о проблему и 

узроцима, да говори о 

свом искуству, да прича о 

прошлим догађајима, да 

напише састав у прошлом 

времену, да разликује и 

исправно употребљава 

Past Simple, Past 

Continuous, Present 

Perfect, да поставља 

питања у наведеним 

временима 

се кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, 

различити текстови 

за увежбавање 

вештина, дебате и 

дискусије 

 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања  

 

2. Place and time 4 

Да говори о својим 

плановима, визијама 

будућности, договореним-

заказаним 

активностима,(Will, Going 

to, Present Continuous) да 

поставља питања, да води 

конверзацију на наведене 

теме, да говори и напише 

састав о здравом животу  

Граматички 

садржаји вежбају 

се кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, 

различити текстови 

за увежбавање 

вештина, дебате и 

дискусије 

 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања  

 

3. Risks 5 

Да усвоји и исправно 

употребљава 2
nd

 

Conditional, да даје савете 

и упозорења, да поставља 

питања у 2
nd

 Conditional  

Граматички 

садржаји вежбају 

се кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, 

различити текстови 

за увежбавање 

вештина, дебате и 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 
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дискусије 

 

провера знања  

 

4. Can I ask…? 5 

Да исправно поставља 

питања о разним темама и 

у разним граматичким 

временима, да говори  

проблемима тинејџера 

Граматички 

садржаји вежбају 

се кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, 

различити текстови 

за увежбавање 

вештина, дебате и 

дискусије 

 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања  

 

5. Buying and selling 8 

Да усвоји и правилно 

користи сва времена у 

активу и пасиву, да опише 

неко место или путовање  

Граматички 

садржаји вежбају 

се кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, 

различити текстови 

за увежбавање 

вештина, дебате и 

дискусије 

 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања  

 

6. Protest 5 

Да усвоји и исправно 

употребљава неуправни 

говор,да пребацује 

заповести, молбе, изјаве и 

питањња у индиректни 

говор, да напише састав  о 

Граматички 

садржаји вежбају 

се кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, 

различити текстови 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 
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свету данас, да течно 

искаже своје мишљење о 

неком проблему 

за увежбавање 

вештина, дебате и 

дискусије 

 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања  
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

јесте да се ученик усвајањем граматичких  знања о језичком систему оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

 Introduction 3 

Да ученик буде у стању 

да једноставним 

реченицама говори и 

одговара на једноставна 

питања о свакодневним 

и уобичајеним 

активностима , да 

учествује у 

једноставном дијалогу 

Граматички 

садржаји вежбају се 

кроз разноврснe 

контекстуализоване 

примере 

 

 

 

 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 
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1. 
Problems 

4 

Да ученик буде у стању 

да прича о прошлим 

догађајима користећи 

једноставне изразе, да 

поставља и одговара на 

питања о прошлим 

догађајима,  (Past 

Simple, Past Continuous, 

Present Perfect) 

Граматичка 

вежбања из радне 

свеске, додатни 

материјали које је 

припремио 

наставник. 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

2. Place and time 5 

Да ученик буде у стању 

да прича о плановима и 

будућим активностима 

користећи једноставне 

изразе, да поставља и 

одговара на питања о 

плановима и будућим 

активностима 

догађајима (will, Going 

to, Present Continuous) 

Граматичка 

вежбања из радне 

свеске, додатни 

материјали које је 

припремио 

наставник. 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

3. Risks 4 

Да ученик буде у стању 

да да једноставан савет 

и упозорење, да каже 

шта би волео, где би 

путовао.. (2nd 

Граматичка 

вежбања из радне 

свеске, додатни 

материјали које је 

припремио 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 
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Conditional)  наставник. рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

4. Can I ask…? 6 

Да ученик буде у стању 

да поставља и одговара 

наједноставна питања, 

да тражи и даје 

информације   

Граматичка 

вежбања из радне 

свеске, додатни 

материјали које је 

припремио 

наставник. 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

5. Buying and selling 8 

Да ученик схвати појам 

пасива кроз једноставне 

примере,  да буде у 

стању да, гледајући у 

вежбе које је наставник 

Граматичка 

вежбања из радне 

свеске, додатни 

материјали које је 

припремио 

наставник. 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 
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припремио, сам склопи 

једноставну реценицу у 

пасиву 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 

6. Protest 4 

Да ученик буде у стању 

да једноставне команде, 

захтеве, молбе, изјаве и 

питања пребаци из 

управног у неуправни 

говор 

Граматичка 

вежбања из радне 

свеске, додатни 

материјали које је 

припремио 

наставник. 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 
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Историја 
Просветни гласник бр. 11/19 
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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 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти; 

– пореди различите историјске изворе и рангира 

их на основу њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о истој историјској 

појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца и 

група у историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности 

у датом историјском контексту; 

– изведе закључак о повезаности националне 

1 3 4 
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историје са регионалном и светском, на основу 

датих примера; 

– образложи утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено друштво. 

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 

РАТА 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти; 

– уочи динамику различитих историјских појава и 

промена на историјској карти; 

– пореди различите историјске изворе и рангира 

их на основу њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о истој историјској 

појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца и 

група у историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности 

9 13 22 
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у датом историјском контексту; 

– уочи елементе континуитета и дисконтинуитета 

српске државности; 

– изведе закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и светском, на основу 

датих примера; 

– образложи утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и савременом контексту; 

– препозна,на примерима из савремене историје, 

важност поштовањаљудских права; 

3. 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – 

ТОТАЛНИ РАТ 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности утицале на савремене 

политичке прилике и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено-

економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

7 10         17 
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– идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

– објасни значење појмова геноцид и Холокауст; 

– изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став 

који се супротставља манипулацији; 

– критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступног аудио-визуелног изворног 

материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним 

историјским изворима и литератури, користећи 

ИКТ; 

– образложи смисао неговања сећања на важне 

догађаје и личности из историје савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос према културно-

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима. 

4. 
СВЕТ, EВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД У 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности утицале на савремене 

7 10 17 
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ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 

политичке прилике и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено-

економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне интеракције, и 

сарадња различитих етничких и социјалних група 

утицали на политички, друштвени и привредни 

живот; 

– наведе примере утицаја спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање савременог друштва; 

– идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

– изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став 

који се супротставља манипулацији; 

– критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступног аудио-визуелног изворног 

материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним 
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историјским изворима и литератури, користећи 

ИКТ; 

– образложи смисао неговања сећања на важне 

догађаје и личности из историје савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос према културно-

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима; 

– препозна историјску димензију политичких, 

културних и технолошких промена у савременом 

свету и Републици Србији. 

5. 

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности утицале на савремене 

политичке прилике и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено-

економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне интеракције, и 

сарадња различитих етничких и социјалних група 

3 5 8 
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утицали на политички, друштвени и привредни 

живот; 

– идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

– изведе закључке о узроцима, току и 

последицама ратова условљених распадом СФРЈ 

користећи изворе различитог порекла и сазнајне 

вредности; 

– изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став 

који се супротставља манипулацији; 

– критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступног аудио-визуелног изворног 

материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним 

историјским изворима и литератури, користећи 

ИКТ; 

– образложи смисао неговања сећања на важне 

догађаје и личности из историје савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и 
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спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос према културно-

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима; 

– препозна историјску димензију политичких, 

културних и технолошких промена у савременом 

свету и Републици Србији.  
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Р.б

р. 

Тема/област Исходи Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредм

етно 

повезивањ

е 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварен

ости 

исхода 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланира

ног 

Облик 

рада 
Методе 

1. ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊ

А 

ПРОШЛОСТИ 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

– смешта 

кључне 

догађаје, 

појаве и 

процесе из 

савремене 

историје на 

временској 

ленти; 

– пореди 

различите 

историјске 

изворе и 

рангира их на 

основу 

њихове 

Основне одлике 

периода од 

завршетка Првог 

светског рата до 

наших дана 

Историјски извори 

за изучавање 

периода од 

завршетка Првог 

светског рата до 

наших дана и 

њихова сазнајна 

вредност ( 

материјални, 

писани, аудио, 

Фронтални 

Индивидуа

лни. 

Рад у 

групама 

Монолошк

о-

дијалошка. 

Текст 

метода. 

Анализа 

сликовног  

материјала 

Лента 

времена 

 

Географија

, 

Веронаука 

Информат

ика. 

 

 

 

 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба). 

 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотограф

ије из 

уџбеника 

и 

енциклопе

дије 

довољни 

за 
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сазнајне 

вредности; 

– анализира и 

процени 

ближе 

хронолошко 

порекло 

извора на 

основу 

садржаја; 

– поредећи 

различите 

изворе о истој 

историјској 

појави или 

догађају, 

анализира 

позицију 

аутора; 

– доведе у 

везу узроке и 

последице 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

визуелни, усмена 

сведочанства, 

дигитални). 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 
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конкретним 

примерима; 

– наведе 

специфичност

и друштвених 

појава, 

процеса, 

политичких 

идеја, ставова 

појединаца и 

група у 

историјском 

периоду 

савременог 

доба; 

– образложи 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту; 

– изведе 

закључак о 

повезаности 

националне 
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историје са 

регионалном 

и светском, на 

основу датих 

примера; 

– образложи 

утицај 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

савремено 

друштво. 

   

22 
ЕВРОПА, 

СВЕТ И 

СРПСКИ 

НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕН

СКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА 

РАТА 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

– смешта 

кључне 

догађаје, 

појаве и 

процесе из 

савремене 

историје на 

временској 

ленти; 

– уочи 

динамику 

различитих 

Последице 

Великог рата 

(демографски и 

материјални 

губиц, одраз рата 

у друштвеном 

икултурном 

животу,. Мировна 

конференција у 

Паризу-нова карта 

Фронтални

, 

Индивидуа

лни,  

Рад у 

групама. 

Монолошк

о-

дијалошка 

Демонстрат

ивна 

Илустратив

на 

Текст 

Географија

. 

Српски 

језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информат

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба) 

 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотограф

ије из 

уџбеника 
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историјских 

појава и 

промена на 

историјској 

карти; 

– пореди 

различите 

историјске 

изворе и 

рангира их на 

основу 

њихове 

сазнајне 

вредности; 

– анализира и 

процени 

ближе 

хронолошко 

порекло 

извора на 

основу 

садржаја; 

– поредећи 

различите 

изворе о истој 

историјској 

Европе и света). 

Револуције у 

Русијии Европи 

(узроци, ток и 

последице). 

Стварање 

југословенске 

државе(југословен

ска идеја, процес и 

носиоци 

уједињења, 

међународно 

признање и 

границе). 

Политичке и 

друштвено-

економске 

прилике у Европи 

и свету (либералне 

демократије, 

метода. 

Историјска 

карта. 

ика. 

 

 

и 

енциклопе

дије 

довољни 

за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 
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појави или 

догађају, 

анализира 

позицију 

аутора; 

– доведе у 

везу узроке и 

последице 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

конкретним 

примерима; 

– наведе 

специфичност

и друштвених 

појава, 

процеса, 

политичких 

идеја, ставова 

појединаца и 

група у 

историјском 

периоду 

савременог 

тоталитарне 

идеологије, 

економске кризе, 

култура, наука и 

уметност, 

свакодневни 

живот). 

Југословенска 

краљевина 

(простор, 

становништво и 

друштво, 

конституисање 

државе, 

политички живот, 

међународни 

положај, 

економске 

прилике, култура, 

улога двора, 

национално и 
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доба; 

– образложи 

значај и улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту; 

– уочи 

елементе 

континуитета 

и 

дисконтинуит

ета српске 

државности; 

– изведе 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном 

и светском, на 

основу датих 

примера; 

– образложи 

верско питање). 

Истакнуте 

личности:Николај 

II 

Романов,Владими

р Илич Лењин, 

Роза Луксембург, 

Александар 

Флеминг, Пабло 

Пикасо, Волт 

Дизни, Чарли 

Чаплин, Сергеј 

Ејзенштајн, 

Бенито Мусолини, 

Адолф Хитлер, 

Јосиф Стаљин, 

Френклин 

Рузвелт, 

Александар I, 

Марија, Петар II и 

Павле 
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утицај 

историјских 

догађаја, 

појава и 

процеса на 

савремено 

друштво; 

– 

идентификује 

основне 

карактеристик

е 

тоталитарних 

идеологија и 

наводи 

њихове 

последице у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

– препозна,на 

примерима из 

савремене 

историје, 

важност 

поштовањаљу

Карађорђевић, 

Никола Пашић, 

Стјепан Радић, 

Милан 

Стојадиновић, 

Драгиша 

Цветковић, Влатко 

Мачек, Слободан 

Јовановић, 

Милутин 

Миланковић, 

Исидора Секулић, 

Кценија 

Атанасијевић, 

Милена Павловић 

Барили, Иван 

Мештровић. 
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дских права; 

   

33 

ДРУГИ 

СВЕТСКИ 

РАТ – 

ТОТАЛНИ 

РАТ 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

– наведе 

примере како 

су идеје о 

родној, 

верској и 

етничкој 

равноправнос

ти утицале на 

савремене 

политичке 

прилике и 

развој 

друштва; 

– пореди 

положај и 

начин живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

група у 

историјском 

периоду 

савременог 

доба; 

– илуструје 

примерима 

утицај 

Свет у рату-

узроци, 

међународне 

кризе, сукоби и 

освајачка 

политика 

тоталитарних 

држава, почетак и 

ток рата, зараћене 

стране, 

савезништва, 

фронтови, 

најважније 

операције, нови 

начин ратовања, 

ратна 

свакодневница,стр

адање цивила и 

ратни злочини, 

крај рата, победа 

Фронтални 

Индивидуа

лни. 

Монолошк

о-

дијалошка 

Демонстрат

ивна 

Илустратив

на 

Текст 

метода. 

Историјска 

карта. 

Географија

. 

Српски 

језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информат

ика 

 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба) 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотограф

ије из 

уџбеника 

и 

енциклопе

дије 

довољни 

за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 
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научно-

технолошког 

развоја на 

промене у 

друштву, 

економији и 

природном 

окружењу; 

– образложи 

утицај 

различитих 

друштвено-

економских 

система на 

свакодневни 

живот људи, 

анализирајући 

дате примере; 

– 

идентификује 

узроке, 

елементе и 

последице 

историјских 

сукоба и 

ратова и 

дискутује о 

могућим 

начинима 

превенције 

конфликата; 

– објасни 

антифашистичке 

коалиције. 

Југославија и 

српски народ у 

рату-улазак у рат, 

војни пораз, 

окупација, подела, 

квислиншке 

творевине, 

геноцид и 

злочини, устанак, 

антифашистичка 

борба и грађански 

рат, војне 

операције, живот у 

рату. 

Последице рата-

људски и 

материјални 

губици, 
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значење 

појмова 

геноцид и 

Холокауст; 

– изрази 

ставове, 

засноване на 

историјским 

аргументима, 

уважавајући 

мишљење 

саговорника; 

– препозна 

пропаганду, 

стереотипе и 

идеолошку 

позицију у 

историјском 

извору и 

формулише 

став који се 

супротставља 

манипулацији

; 

– критички се 

односи према 

информацијам

а из медија 

користећи се 

историјским 

знањима и 

вештинама; 

демографске и 

друштвене 

промене, 

миграције, 

уништавање 

културног 

наслеђа, суђења за 

ратне злочине, 

стварање ОУН. 

Истакнуте 

личности: 

Френклин 

Рузвелт, Винстон 

Черчил, Јосиф 

Стаљин, Адолф 

Хитлер, Бенито 

Мусолини, цар 

Хирохито, 

Франциско 

Франко, Мао 

Цедунг, Ана 
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– анализира 

историјске 

догађаје и 

појаве на 

основу 

доступног 

аудио-

визуелног 

изворног 

материјала; 

– осмисли, 

спроведе и 

презентује 

резултате 

истраживања 

заснованог на 

одабраним 

историјским 

изворима и 

литератури, 

користећи 

ИКТ; 

– образложи 

смисао 

неговања 

сећања на 

важне 

догађаје и 

личности из 

историје 

савременог 

доба; 

Франк,Петар II 

Карађорђевић, 

Драгољуб 

Михаиловић, 

Јосип Броз, Милан 

Недић, Анте 

Павелић,Диана 

Будисављевић 
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– истражи 

меморијалне 

споменике у 

локалној 

средини и 

учествује у 

организовању 

и спровођењу 

заједничких 

школских 

активности 

везаних за 

развој културе 

сећања; 

– покаже 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других 

народа; 

– уочи одраз 

историјских 

догађаја и 

појава у 

књижевним и 

уметничким 

делима. 
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4 

СВЕТ, 

EВРОПА И 

СРПСКИ 

НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕН

СКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ 

РАТА 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

– наведе 

примере како 

су идеје о 

родној, 

верској и 

етничкој 

равноправнос

ти утицале на 

савремене 

политичке 

прилике и 

развој 

друштва; 

– пореди 

положај и 

начин живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

група у 

историјском 

периоду 

савременог 

доба; 

– илуструје 

примерима 

утицај 

научно-

технолошког 

Свет после Другог 

светског рата-

блоковска подела, 

трка у наоружању, 

глобална 

димензија хладног 

рата, ратна 

жаришта и кризе, 

деколонизација, 

европске 

интеграције, 

покрети 

еманципације-

покрети за женска 

и мањинска права, 

антиратни и 

антирасни 

покрети, научна 

достигнућа,осваја

ње свемира,медији 

и популарна 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Рад у 

групама 

Монолошк

о-

дијалошка 

Демонстрат

ивна 

Илустратив

на 

Текст 

метода. 

Историјска 

карта. 

Географија

. 

Српски 

језик. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информат

ика 

 

 

 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

а вежба) 

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 

часова. 

Да ли су 

фотограф

ије из 

уџбеника 

и 

енциклопе

дије 

доивољни 

за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 
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развоја на 

промене у 

друштву, 

економији и 

природном 

окружењу; 

– образложи 

утицај 

различитих 

друштвено-

економских 

система на 

свакодневни 

живот људи, 

анализирајући 

дате примере; 

– препозна 

како су 

културне 

интеракције, и 

сарадња 

различитих 

етничких и 

социјалних 

група утицали 

на политички, 

друштвени и 

привредни 

живот; 

– наведе 

примере 

утицаја 

култура. 

Југославија и 

српски народ 

после Другог 

светског рата-

изградња новог 

државног и 

друштвеног 

уређења, 

једнопартијски 

систем, однос 

власти према 

политичким 

противницима, 

међународниполо

жај, економске и 

културне прилике, 

самоуправљање, 

несврстаност, 

свакодневница,по

пуларна 
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спортских и 

уметничких 

достигнућа на 

обликовање 

савременог 

друштва; 

– 

идентификује 

узроке, 

елементе и 

последице 

историјских 

сукоба и 

ратова и 

дискутује о 

могућим 

начинима 

превенције 

конфликата; 

– изрази 

ставове, 

засноване на 

историјским 

аргументима, 

уважавајући 

мишљење 

саговорника; 

– препозна 

пропаганду, 

стереотипе и 

идеолошку 

позицију у 

култура,нове 

тенденције у 

култури. 

Истакнуте 

личности:Кенеди, 

Никита Хрушчов, 

Махатма Ганди, 

Мартин Лутер 

Кинг, Роза Паркс, 

Нелсон Мандела, 

Голда Меир, Енди 

Ворхол, Јосип 

Броз, Александар 

Ранковић, 

Милован Ђилас, 

Иво Андрић, 

Милош Црњански, 

Александар 

Петровић, Мира 

Траиловић, Душан 
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историјском 

извору и 

формулише 

став који се 

супротставља 

манипулацији

; 

– критички се 

односи према 

информацијам

а из медија 

користећи се 

историјским 

знањима и 

вештинама; 

– анализира 

историјске 

догађаје и 

појаве на 

основу 

доступног 

аудио-

визуелног 

изворног 

материјала; 

– осмисли, 

спроведе и 

презентује 

резултате 

истраживања 

заснованог на 

одабраним 

Ковачевић. 
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историјским 

изворима и 

литератури, 

користећи 

ИКТ; 

– образложи 

смисао 

неговања 

сећања на 

важне 

догађаје и 

личности из 

историје 

савременог 

доба; 

– истражи 

меморијалне 

споменике у 

локалној 

средини и 

учествује у 

организовању 

и спровођењу 

заједничких 

школских 

активности 

везаних за 

развој културе 

сећања; 

– покаже 

одговоран 

однос према 
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културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других 

народа; 

– уочи одраз 

историјских 

догађаја и 

појава у 

књижевним и 

уметничким 

делима; 

– препозна 

историјску 

димензију 

политичких, 

културних и 

технолошких 

промена у 

савременом 

свету и 

Републици 

Србији. 

5. 

 

 

СВЕТ, 

ЕВРОПА, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД У 

САВРЕМЕНИ

М 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

– наведе 

примере како 

су идеје о 

родној, 

Свет после 

Хладног рата-пад 

Берлинског 

зида,слом 

комунизма у 

Фронтални 

Индивидуа

лни 

Рад у 

Монолошк

о-

дијалошка 

Демонстрат

Географија

. 

Српски 

језик. 

Усмено 

Писмено 

(тест, 

контролн

Да ли је за 

тему 

предвиђен 

одговарају

ћи број 
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ПРОЦЕСИМА верској и 

етничкој 

равноправнос

ти утицале на 

савремене 

политичке 

прилике и 

развој 

друштва; 

– пореди 

положај и 

начин живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

група у 

историјском 

периоду 

савременог 

доба; 

– илуструје 

примерима 

утицај 

научно-

технолошког 

развоја на 

промене у 

друштву, 

економији и 

природном 

Европи, распад 

СССР-a, нова 

политичка карта 

Европе, стварање 

Европске уније, 

доминација САД, 

локални 

конфликти и 

интервенције 

великих сила, 

процеси 

глобализације, 

Четврта 

индустријска 

револуција 

(дигитални 

медији, интернет, 

друштвене мреже 

и мобилна 

телефонија), 

претња тероризма, 

групама ивна 

Илустратив

на 

Текст 

метода. 

Историјска 

карта. 

Ликовна 

Култура. 

Веронаука. 

Информат

ика 

 

 

 

а вежба) часова. 

Да ли су 

фотограф

ије из 

уџбеника 

и 

енциклопе

дије 

довољни 

за 

визуелни 

доживљај 

код 

ученика. 
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окружењу; 

– образложи 

утицај 

различитих 

друштвено-

економских 

система на 

свакодневни 

живот људи, 

анализирајући 

дате примере; 

– препозна 

како су 

културне 

интеракције, и 

сарадња 

различитих 

етничких и 

социјалних 

група утицали 

на политички, 

друштвени и 

привредни 

живот; 

– 

идентификује 

узроке, 

елементе и 

последице 

миграције, 

савремени 

културни покрети. 

Српски народ на 

крају 20 и 

почетком 21 века-

криза СФРЈ 80-тих 

година, 

међунационалне 

тензије, увођење 

вишестраначког 

политичког 

система, распад 

СФРЈ, грађански 

рат и стварање 

нових држава, 

интернационализа

ција сукоба и 

међународне 

интервенције, 

економске 
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историјских 

сукоба и 

ратова и 

дискутује о 

могућим 

начинима 

превенције 

конфликата; 

– изведе 

закључке о 

узроцима, 

току и 

последицама 

ратова 

условљених 

распадом 

СФРЈ 

користећи 

изворе 

различитог 

порекла и 

сазнајне 

вредности; 

– изрази 

ставове, 

засноване на 

историјским 

аргументима, 

уважавајући 

мишљење 

прилике и 

свакодневни 

живот, ратни 

злочини, страдање 

цивилног 

становништва, 

разарање 

културног 

наслеђа, НАТО 

агресија на СРЈ, 

последице ратова, 

политичке 

промене 2000 

године, Република 

Србија као 

самостална 

држава,питање 

статуса Косова и 

Метохије, односи 

у региону, српски 

народ у дијаспори 
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саговорника; 

– препозна 

пропаганду, 

стереотипе и 

идеолошку 

позицију у 

историјском 

извору и 

формулише 

став који се 

супротставља 

манипулацији

; 

– критички се 

односи према 

информацијам

а из медија 

користећи се 

историјским 

знањима и 

вештинама; 

– анализира 

историјске 

догађаје и 

појаве на 

основу 

доступног 

аудио-

визуелног 

и региону, процес 

придруживања 

Европској 

унији,култура и 

спорт. 

Истакнуте 

личности: Роналд 

Реган, Михаил 

Горбачов, 

Маргарет Тачер, 

Бил Гејтс, 

Владимир Путин, 

Ангела Меркел, 

Слободан 

Милошевић,Фрањ

о Туђман, Алија 

Изетбеговић, 

Зоран Ђинђић, 

Војислав 

Коштуница. 
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изворног 

материјала; 

– осмисли, 

спроведе и 

презентује 

резултате 

истраживања 

заснованог на 

одабраним 

историјским 

изворима и 

литератури, 

користећи 

ИКТ; 

– образложи 

смисао 

неговања 

сећања на 

важне 

догађаје и 

личности из 

историје 

савременог 

доба; 

– истражи 

меморијалне 

споменике у 

локалној 

средини и 
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учествује у 

организовању 

и спровођењу 

заједничких 

школских 

активности 

везаних за 

развој културе 

сећања; 

– покаже 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других 

народа; 

– уочи одраз 

историјских 

догађаја и 

појава у 

књижевним и 

уметничким 

делима; 

– препозна 

историјску 

димензију 

политичких, 
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културних и 

технолошких 

промена у 

савременом 

свету и 

Републици 

Србији.  
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 компетенција за учење; 

 одговорно учешће у демократском друштву 

 комуникација; 

 одговоран однос према околини; 

 одговоран однос према здрављу; 

 предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција. 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2. 

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.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.5. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 
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ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

2. ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ 

НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ 

У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА РАТА 

 компетенција за учење; 

 одговорно учешће у демократском друштву 

 естетичка компетенција; 

 комуникација; 

 одговоран однос према здрављу; 

 предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција. 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 

ИС.1.2.6. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 
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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. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.2.7. 

3. ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – 

ТОТАЛНИ РАТ 

 компетенција за учење; 

 одговорно учешће у демократском друштву 

 комуникација; 

 одговоран однос према околини; 

 одговоран однос према здрављу; 

 предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција. 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 
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ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 

ИС.1.2.6. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

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. 

ИС.3.2.6. 
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ИС.3.2.7. 

4. СВЕТ, EВРОПА И СРПСКИ 

НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ 

У ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ РАТА 

 компетенција за учење; 

 одговорно учешће у демократском друштву 

 комуникација; 

 одговоран однос према околини; 

 одговоран однос према здрављу; 

 предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција. 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 

ИС.1.2.6. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 
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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. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.2.7. 

5. СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

 компетенција за учење; 

 одговорно учешће у демократском друштву 

 комуникација; 

 одговоран однос према околини; 

 одговоран однос према здрављу; 

 рад са подацима и информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција. 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 
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ИС.1.2.6. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

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. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.2.7. 
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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 
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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 
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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 



 

122 

 

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 

пристраностиманипулација,пропаганда,...) 
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ДОДАТНА НАСТАВА -  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 

Начин 

праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

1 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, 

појаве и процесе из 

савремене историје на 

временској ленти; 

– пореди различите 

историјске изворе и 

рангира их на основу 

њихове сазнајне 

вредности; 

Фронтални 

рад 

Групни 

рад 

Индивидуални 

рад 

Монолошкo 

-дијалошка 

Усмено 
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– анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја; 

– поредећи различите 

изворе о истој историјској 

појави или догађају, 

анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним примерима; 

– наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група 

у историјском периоду 

савременог доба; 

– образложи значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– изведе закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

Демонстративна 

метода 
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светском, на основу датих 

примера; 

– образложи утицај 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

савремено друштво. 

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА РАТА 

3 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, 

појаве и процесе из 

савремене историје на 

временској ленти; 

– уочи динамику 

различитих историјских 

појава и промена на 

историјској карти; 

– пореди различите 

историјске изворе и 

рангира их на основу 

њихове сазнајне 

вредности; 

– анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја; 

Фронталнирад 

Групнирад 

Индивидуалнирад 

Монолошкoдијалошка 

Демонстративна 

метода 

 

Усмено 



 

126 

 

– поредећи различите 

изворе о истој историјској 

појави или догађају, 

анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним примерима; 

– наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група 

у историјском периоду 

савременог доба; 

– образложи значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– уочи елементе 

континуитета и 

дисконтинуитета српске 

државности; 

– изведе закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 
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светском, на основу датих 

примера; 

– образложи утицај 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

савремено друштво; 

– идентификује основне 

карактеристике 

тоталитарних идеологија и 

наводи њихове последице 

у историјском и 

савременом контексту; 

– препозна,на примерима 

из савремене историје, 

важност 

поштовањаљудских права; 

3. 

ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ – ТОТАЛНИ 

РАТ 

3 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су 

идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности 

утицале на савремене 

политичке прилике и 

развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота припадника 

Фронталнирад 

Групнирад 

Индивидуалнирад 

Монолошкo-

дијалошка 

Демонстративна 

Усмено  
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различитих друштвених 

група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима 

утицај научно-

технолошког развоја на 

промене у друштву, 

економији и природном 

окружењу; 

– образложи утицај 

различитих друштвено-

економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате 

примере; 

– идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и 

ратова и дискутује о 

могућим начинима 

превенције конфликата; 

– објасни значење појмова 

геноцид и Холокауст; 

– изрази ставове, засноване 

на историјским 

аргументима, уважавајући 

мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, 

метода 
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стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском 

извору и формулише став 

који се супротставља 

манипулацији; 

– критички се односи 

према информацијама из 

медија користећи се 

историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске 

догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног 

изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и 

презентује резултате 

истраживања заснованог 

на одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

– образложи смисао 

неговања сећања на важне 

догађаје и личности из 

историје савременог доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној 

средини и учествује у 

организовању и 
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спровођењу заједничких 

школских активности 

везаних за развој културе 

сећања; 

– покаже одговоран однос 

према културно-

историјском наслеђу 

сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја и појава у 

књижевним и уметничким 

делима. 

4. 

СВЕТ, EВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 

33 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су 

идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности 

утицале на савремене 

политичке прилике и 

развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима 

утицај научно-

Фронтални рад 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Монолошкo -

дијалошка 

Демонстративна 

метода 

 

Усмено 
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технолошког развоја на 

промене у друштву, 

економији и природном 

окружењу; 

– образложи утицај 

различитих друштвено-

економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате 

примере; 

– препозна како су 

културне интеракције, и 

сарадња различитих 

етничких и социјалних 

група утицали на 

политички, друштвени и 

привредни живот; 

– наведе примере утицаја 

спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање 

савременог друштва; 

– идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и 

ратова и дискутује о 

могућим начинима 

превенције конфликата; 

– изрази ставове, засноване 
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на историјским 

аргументима, уважавајући 

мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском 

извору и формулише став 

који се супротставља 

манипулацији; 

– критички се односи 

према информацијама из 

медија користећи се 

историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске 

догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног 

изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и 

презентује резултате 

истраживања заснованог 

на одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

– образложи смисао 

неговања сећања на важне 

догађаје и личности из 

историје савременог доба; 
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– истражи меморијалне 

споменике у локалној 

средини и учествује у 

организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности 

везаних за развој културе 

сећања; 

– покаже одговоран однос 

према културно-

историјском наслеђу 

сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја и појава у 

књижевним и уметничким 

делима; 

– препозна историјску 

димензију политичких, 

културних и технолошких 

промена у савременом 

свету и Републици Србији. 

5. 

СВЕТ, ЕВРОПА, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

3 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су 

идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности 

утицале на савремене 

Фронтални рад 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Монолошкo -

Усмено 
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ПРОЦЕСИМА политичке прилике и 

развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима 

утицај научно-

технолошког развоја на 

промене у друштву, 

економији и природном 

окружењу; 

– образложи утицај 

различитих друштвено-

економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате 

примере; 

– препозна како су 

културне интеракције, и 

сарадња различитих 

етничких и социјалних 

група утицали на 

политички, друштвени и 

привредни живот; 

– идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и 

дијалошка 

Демонстративна 

метода 
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ратова и дискутује о 

могућим начинима 

превенције конфликата; 

– изведе закључке о 

узроцима, току и 

последицама ратова 

условљених распадом 

СФРЈ користећи изворе 

различитог порекла и 

сазнајне вредности; 

– изрази ставове, засноване 

на историјским 

аргументима, уважавајући 

мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском 

извору и формулише став 

који се супротставља 

манипулацији; 

– критички се односи 

према информацијама из 

медија користећи се 

историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске 

догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног 

изворног материјала; 
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– осмисли, спроведе и 

презентује резултате 

истраживања заснованог 

на одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

– образложи смисао 

неговања сећања на важне 

догађаје и личности из 

историје савременог доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној 

средини и учествује у 

организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности 

везаних за развој културе 

сећања; 

– покаже одговоран однос 

према културно-

историјском наслеђу 

сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја и појава у 

књижевним и уметничким 

делима; 

– препозна историјску 

димензију политичких, 
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културних и технолошких 

промена у савременом 

свету и Републици Србији.  
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ДОПУНСКА НАСТАВА 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 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

1 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, 

појаве и процесе из савремене 

историје на временској ленти; 

– пореди различите историјске 

изворе и рангира их на основу 

њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора 

на основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о 

истој историјској појави или 

догађају, анализира позицију 

аутора; 

Фронтални рад 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Монолошкo -

дијалошка 

Демонстративна 

метода 

 

Усмено 
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– доведе у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 

– наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду 

савременог доба; 

– образложи значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

– изведе закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

светском, на основу датих 

примера; 

– образложи утицај 

историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено 

друштво. 

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА 

3 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, 

појаве и процесе из савремене 

историје на временској ленти; 

– уочи динамику различитих 

историјских појава и промена 

Фронтални рад 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Монолошкo -

Усмено 
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СВЕТСКА РАТА на историјској карти; 

– пореди различите историјске 

изворе и рангира их на основу 

њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора 

на основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о 

истој историјској појави или 

догађају, анализира позицију 

аутора; 

– доведе у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 

– наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду 

савременог доба; 

– образложи значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

– уочи елементе континуитета 

и дисконтинуитета српске 

дијалошка 

Демонстративна 

метода 
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државности; 

– изведе закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

светском, на основу датих 

примера; 

– образложи утицај 

историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено 

друштво; 

– идентификује основне 

карактеристике тоталитарних 

идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и 

савременом контексту; 

– препозна,на примерима из 

савремене историје, важност 

поштовањаљудских права; 

3. 

ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ – ТОТАЛНИ 

РАТ 
3 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје 

о родној, верској и етничкој 

равноправности утицале на 

савремене политичке прилике 

и развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених група 

у историјском периоду 

Фронтални рад 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Монолошкo -

дијалошка 

Демонстративна 

Усмено  



 

142 

 

савременог доба; 

– илуструје примерима утицај 

научно-технолошког развоја 

на промене у друштву, 

економији и природном 

окружењу; 

– образложи утицај 

различитих друштвено-

економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и 

дискутује о могућим начинима 

превенције конфликата; 

– објасни значење појмова 

геноцид и Холокауст; 

– изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима, 

уважавајући мишљење 

саговорника; 

– препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору 

и формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

– критички се односи према 

информацијама из медија 

користећи се историјским 

знањима и вештинама; 

– анализира историјске 

метода 
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догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног 

изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и 

презентује резултате 

истраживања заснованог на 

одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

– образложи смисао неговања 

сећања на важне догађаје и 

личности из историје 

савременог доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној средини 

и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних 

за развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос 

према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја и појава у књижевним 

и уметничким делима. 

4. 

СВЕТ, EВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 

33 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје 

о родној, верској и етничкој 

равноправности утицале на 

савремене политичке прилике 

Фронтални рад 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Усмено 
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ХЛАДНОГ РАТА и развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених група 

у историјском периоду 

савременог доба; 

– илуструје примерима утицај 

научно-технолошког развоја 

на промене у друштву, 

економији и природном 

окружењу; 

– образложи утицај 

различитих друштвено-

економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне 

интеракције, и сарадња 

различитих етничких и 

социјалних група утицали на 

политички, друштвени и 

привредни живот; 

– наведе примере утицаја 

спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање 

савременог друштва; 

– идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и 

дискутује о могућим начинима 

превенције конфликата; 

– изрази ставове, засноване на 

Монолошкo -

дијалошка 

Демонстративна 

метода 
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историјским аргументима, 

уважавајући мишљење 

саговорника; 

– препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору 

и формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

– критички се односи према 

информацијама из медија 

користећи се историјским 

знањима и вештинама; 

– анализира историјске 

догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног 

изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и 

презентује резултате 

истраживања заснованог на 

одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

– образложи смисао неговања 

сећања на важне догађаје и 

личности из историје 

савременог доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној средини 

и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних 

за развој културе сећања; 
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– покаже одговоран однос 

према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја и појава у књижевним 

и уметничким делима; 

– препозна историјску 

димензију политичких, 

културних и технолошких 

промена у савременом свету и 

Републици Србији. 

5. 

СВЕТ, ЕВРОПА, 

СРПСКА ДРЖАВА 

И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

3 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје 

о родној, верској и етничкој 

равноправности утицале на 

савремене политичке прилике 

и развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених група 

у историјском периоду 

савременог доба; 

– илуструје примерима утицај 

научно-технолошког развоја 

на промене у друштву, 

економији и природном 

окружењу; 

– образложи утицај 

различитих друштвено-

Фронтални рад 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Монолошкo -

дијалошка 

Демонстративна 

метода 

 

Усмено 
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економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне 

интеракције, и сарадња 

различитих етничких и 

социјалних група утицали на 

политички, друштвени и 

привредни живот; 

– идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и 

дискутује о могућим начинима 

превенције конфликата; 

– изведе закључке о узроцима, 

току и последицама ратова 

условљених распадом СФРЈ 

користећи изворе различитог 

порекла и сазнајне вредности; 

– изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима, 

уважавајући мишљење 

саговорника; 

– препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору 

и формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

– критички се односи према 

информацијама из медија 

користећи се историјским 
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знањима и вештинама; 

– анализира историјске 

догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног 

изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и 

презентује резултате 

истраживања заснованог на 

одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

– образложи смисао неговања 

сећања на важне догађаје и 

личности из историје 

савременог доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној средини 

и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних 

за развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос 

према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја и појава у књижевним 

и уметничким делима; 

– препозна историјску 

димензију политичких, 

културних и технолошких 
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промена у савременом свету и 

Републици Србији.  
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Географија 
Просветни гласник бр. 11/19 
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 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. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Географија 

РАЗРЕД: Осми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивањ

е 

Свега 

 

 

 

1. 

 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

– анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

– одреди географски положај Србије и 

доведе га у везу са историјско-

географским развојем; 

– анализира карактеристике граница и 

пограничних крајева Србије. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

– опише узроке и последице 

геотектонских процеса на територији 

Србије; 

– класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

репрезентативне; 

– анализира утицај климатских фактора 

и климатских елемената на климу 

Србије; 

– класификује и описује својства 

водних објеката користећи карту 

Србије; 

– наводи начине коришћења вода 

Србије; 

– препознаје ефекте утицаја физичко-

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

22 
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географских процеса на човека и 

адекватно реагује у случају 

природних непогода; 

– доведи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и 

физичко-географске карактеристике 

простора. 

– анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

 објашњава популациону динамику 

становништва Србије: кретање броја 

становника, природни прираштај и 

миграције; 

 изводи закључке о утицају 

популационе динамике на структуре 

становништва у нашој земљи; 

 изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 

 израђује и анализира графичке 

приказе структура становништва; 

 објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, 

развој и трансформацију насеља у 

нашој земљи; 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

29 
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 уз помоћ карте Србије и других 

извора информација анализира утицај 

природних и друштвених фактора на 

развој и размештај привредних 

делатности у нашој земљи; 

 доводи у везу размештај привредних 

делатности са квалитетом животне 

средине у нашој земљи; 

 препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора 

енергије на квалитет животне 

средине. 

 

 

4. 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

– анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

– описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и 

означава их на карти. 

– процењује важност очувања природне 

и културне баштине Србије; 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

4 

 

5. 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

 учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

 

 

2 

 

1 

 

3 

 

6. 

 

СРБИ У РЕГИОНУ 

И ДИЈАСПОРИ 

– објашњава утицај историјских и 

савремених миграција на размештај 

Срба у свету. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 
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Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланира

ног 

Облик рада Методе 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФ

СКИ 

ПОЛОЖАЈ

, 

ГРАНИЦЕ 

И 

ВЕЛИЧИН

А 

ТЕРИТОР

ИЈЕ 

СРБИЈЕ 

 анализира 

тематске 

карте и 

статистичке 

податке и 

графички 

их 

приказује; 

 одреди 

географски 

положај 

Србије и 

доведе га у 

везу са 

историјско-

географски

м развојем; 

 анализира 

карактерист

ике граница 

и 

погранични

х крајева 

Србије. 

 Југоисточна, 

Европа, 

интеграцион

и и 

дезинтеграц

иони 

процеси 

 Географски 

положај 

Србије 

 Историјско-

географски 

развој 

Србије 

 Симболи 

Србије 

 Границе и 

проблеми 

пограничних 

крајева 

 

 Фронтални, 

 индивидуални

, 

 индивидуализ

овани, 

 рад у пару, 

 рад у групи 

 

 Монолошк

а, 

  
дијалошка, 

 илистратив

на 

 демонстрат

ивна 

- историја 

- 

информатика  

- ликовно 

Форматив

но 

оцењивањ

е 

(активнос

т на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географск

е карте, 

попуњава

ње неме 

карте, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивањ

е (тестови, 

усмено 

испитива

ње) 

 Да ли је 

за тему 

предвиђе

н 

одговарај

ући број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедил

а добру 

међупред

метну 

компетен

цију? 

 

  

 

– опише 

узроке и 
 Геотектонск

и процеси на 

 Фронтални, 

 индивидуални

 Монолошк

а, 

- 

информатика  

Форматив

но 
 Да ли је 

за тему 
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2. 

 

ФИЗИЧКО

-

ГЕОГРАФ

СКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

последице 

геотектонск

их процеса 

на 

територији 

Србије; 

– класификује 

облике 

рељефа на 

територији 

Србије и 

именује 

репрезентат

ивне; 

– анализира 

утицај 

климатских 

фактора и 

климатских 

елемената 

на климу 

Србије; 

– класификује 

и описује 

својства 

водних 

објеката 

користећи 

карту 

Србије; 

– наводи 

начине 

територији 

Србије 

 Сеизмизам 

Србије 

 Тектонски 

облици 

рељефа 

 Падински 

процеси и 

рељеф 

настао 

деловањем 

воде  

 Рељеф 

настао 

деловањем 

леда, ветра и 

човека 

 Утицаји  

ерозивних и 

акумулативн

их процеса 

на човека 

 Климатски 

фактори и 

елементи  

 Климатске 

области у 

Србији 

 Подземне 

воде Србије 

, 

 индивидуализ

овани, 

  рад у пару, 

  рад у групи 

 дијалошка, 

 илистратив

на 

 демонстрат

ивна 

- ликовно 

- биологија 

оцењивањ

е 

(активнос

т на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географск

е карте, 

попуњава

ње неме 

карте, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивањ

е (тестови, 

усмено 

испитива

ње) 

предвиђе

н 

одговарај

ући број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедил

а добру 

међупред

метну 

компетен

цију? 
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коришћења 

вода 

Србије; 

– препознаје 

ефекте 

утицаја 

физичко-

географских 

процеса на 

човека и 

адекватно 

реагује у 

случају 

природних 

непогода; 

– доведи у 

везу 

распростра

њеност 

биљних и 

животињски

х врста и 

физичко-

географске 

карактерист

ике 

простора. 

– анализира 

тематске 

карте и 

статистичке 

податке и 

 Реке Србије 

 Језера 

Србије 

 Заштита 

вода и 

заштита од 

вода 

 Земљишта 

Србије 

 Распрострањ

еност 

биљног и 

животињско

г света 
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графички их 

приказује; 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕ

НО-

ГЕОГРАФ

СКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

– анализира 

тематске 

карте и 

статистичке 

податке и 

графички 

их 

приказује; 

– објашњава 

популацион

у динамику 

становништ

ва Србије: 

кретање 

броја 

становника, 

природни 

прираштај и 

миграције; 

– изводи 

закључке о 

утицају 

популацион

е динамике 

на 

структуре 

становништ

ва у нашој 

земљи; 

 Кретање 

броја 

становника 

и њихов 

просторни 

размештај  

 Природно 

кретање 

 Миграциони 

процеси. 

Структуре 

становништ

ва. 

Демографск

и проблеми 

и 

популацион

а политика 

 Прва насеља 

у Србији 

 Село и 

рурални 

процеси 

 Градови 

 Урбанизациј

а и 

проблеми 

урбаног 

 Фронтални, 

 индивидуални

, 

 индивидуализ

овани, 

 рад у пару, 

 рад у групи 

 

 Монолошк

а, 

 дијалошка, 

 илистратив

на 

 демонстрат

ивна 

- историја 

- 

информатика  

- ликовно 

Форматив

но 

оцењивањ

е 

(активнос

т на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географск

е карте, 

попуњава

ње неме 

карте, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивањ

е (тестови, 

усмено 

испитива

ње) 

 Да ли је 

за тему 

предвиђе

н 

одговарај

ући број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедил

а добру 

међупред

метни 

компетен

цију? 

 



 

160 

 

– изводи 

закључке о 

важности 

предузимањ

а мера 

популацион

е политике; 

– израђује и 

анализира 

графичке 

приказе 

структура 

становништ

ва; 

– објашњава 

утицај 

природних 

и 

друштвених 

фактора на 

настанак, 

развој и 

трансформа

цију насеља 

у нашој 

земљи; 

– уз помоћ 

карте 

Србије и 

других 

извора 

информациј

развоја 

 Београд 

 Природни 

ресурси и 

привредни 

развој 

 Друштвени 

услови 

привредног 

развоја и 

промене у 

структури 

привреде 

 Пољопривре

да и 

географски 

простор  

 Индустрија 

и 

географски 

простор 

 Саобраћај и 

географски 

простор 

 Туризам и 

трговина 

 Делатности 

квартарног 

сектора 
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а анализира 

утицај 

природних 

и 

друштвених 

фактора на 

развој и 

размештај 

привредних 

делатности 

у нашој 

земљи; 

– доводи у 

везу 

размештај 

привредних 

делатности 

са 

квалитетом 

животне 

средине у 

нашој 

земљи; 

– препознаје 

ефекте 

производње 

и 

коришћења 

различитих 

извора 

енергије на 

квалитет 
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животне 

средине. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

ПРИРОДН

А И 

КУЛТУРН

А 

БАШТИН

А СРБИЈЕ 

 анализира 

тематске 

карте и 

статистичке 

податке и 

графички 

их 

приказује; 

 описује 

репрезентат

ивне 

објекте 

природне и 

културне 

баштине и 

означава их 

на карти. 

 процењује 

важност 

очувања 

природне и 

културне 

баштине 

Србије; 

 Природна 

баштина 

Србије 

 Културна 

баштина 

рбије 

 Светска 

баштина под 

заштитом 

Унескоа у 

Србији 

 

 Фронтални, 

 индивидуални

, 

 индивидуализ

овани, 

 рад у пару, 

 рад у групи 

 

 Монолошк

а, 

 дијалошка, 

 илистратив

на 

 демонстрат

ивна 

- историја 

- 

информатика  

- ликовно 

- веронаука 

Форматив

но 

оцењивањ

е 

(активнос

т на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географск

е карте, 

попуњава

ње неме 

карте, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивањ

е (тестови, 

усмено 

испитива

ње) 

 Да ли је 

за тему 

предвиђе

н 

одговарај

ући број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедил

а добру 

међупред

метни 

компетен

цију? 

 

 

5. 

 

 

ГЕОГРАФ

ИЈА 

– учествује у 

предлагању 

и 

реализацији 

 Појам и 

географски 

положај 

завичаја 

 Фронтални, 

 индивидуални

, 

 индивидуализ

 Монолошк

а, 

 дијалошка, 

 илистратив

- историја 

- 

информатика  

- ликовно 

Форматив

но 

оцењивањ

е 

 Да ли је 

за тему 

предвиђе

н 
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ЗАВИЧАЈ

А 

истраживач

ког 

пројекта у 

локалној 

средини; 

 

 Природне 

карактерист

ике 

 Друштвене 

карактерист

ике 

овани, 

 рад у пару, 

 рад у групи 

 

на 

 демонстрат

ивна 

-биологија 

- веронаука 

(активнос

т на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географск

е карте, 

допринос 

групном 

раду) и 

сумативно 

оцењивањ

е (тестови, 

усмено 

испитива

ње) 

одговарај

ући број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедил

а добру 

међупред

метни 

компетен

цију? 

 

 

6. 

 

СРБИ У 

РЕГИОНУ 

И 

ДИЈАСПО

РИ 

- објашњава 

утицај 

историјских 

и савремених 

миграција на 

размештај 

Срба у свету. 

 Срби у 

Црној Гори  

 Срби у БиХ 

– Република 

Српска 

 Срби у 

Хрватској 

 Срби у 

осталим 

суседним 

државама 

 Срби у 

дијаспори 

 Фронтални, 

 индивидуални

, 

 индивидуализ

овани, 

 рад у пару, 

 рад у групи 

 

 Монолошк

а, 

 дијалошка, 

 илистратив

на 

 демонстрат

ивна 

- историја 

- 

информатика  

- ликовно 

Форматив

но 

оцењивањ

е 

(активнос

т на часу, 

израда 

домаћих 

задатака, 

познавање 

географск

е карте, 

допринос 

групном 

раду) и 

 Да ли је 

за тему 

предвиђе

н 

одговарај

ући број 

часова? 

 Да ли сам 

обезбедил

а добру 

међупред

метни 

компетен

цију? 
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сумативно 

оцењивањ

е (тестови, 

усмено 

испитива

ње) 

 

         

 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

– 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.1.1.3. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.4.3. 
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– естетичка компетенција. 

 

 

2. 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.2.2. 

ГЕ.3.4.1. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 
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– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.1. 

 

4. 

 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.4.1. 

 

 

 

 

 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 
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5. 

 

 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

– 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.1.3.2. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.2.2. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.1. 



 

168 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

– дигитална компетенција; 

– одговоран однос према околини; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– предузимљивости орјентација ка предузетништву; 

– рад са подацима и информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.4.1. 
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Образовни стандарда за предмет Географија 

1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

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

карта) 

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

1.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

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

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

ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и 

препознаје њихове основне одлике 

1.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

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

распоред 

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

1.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

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

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

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) 

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=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=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=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=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
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2.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

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

структуре становништва 

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

Црвени крст ...) 

2.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

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

регије 

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

регије 

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=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=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=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=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=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=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=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
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2536
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ДОПУНСКА / ДОДАТНА 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 

Оријентац

иони број 

часова 

Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

2 

Накнадно савладавање градива 

и проширивање знања о 

географском положају, 

границама и величини 

територије Србије. 

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. 
ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

10 

Накнадно савладавање градива 

и проширивање знања о 

физичко – географским 

одликама Србије. 

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. 
ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

10 

Накнадно савладавање градива 

и проширивање знања о 

друштвено – географским 

одликама Србије. 

Индивидуални рад, 

рад на карти,  

групни радови 

(панои, 

презентације) 

Формативно 

оцењивање 

(познавање 

географске карте, 

домаћи задаци,   

учешће у групном 
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раду) на часовима 

допунске/додатне  

наставе као и 

редовне наставе. 

4. 
ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

2 

Накнадно савладавање градива 

и проширивање знања о 

природној и културној 

баштини Србије. 

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. ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

1 
Накнадно савладавање градива 

и проширивање знања о 

географији завичаја. 

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. СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

1 
Накнадно савладавање градива 

и проширивање знања о 

Србима у региону и дијаспори. 

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.  ПРИПРЕМА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ 

8 Проширивање и обнављање 

градива географије. 

Решавање тестова са 

претходних 

такмичења 

Провера урађених 

тестова са 

такмичења и 
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разумевања истог. 
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БИОЛОГИЈА 
Просветни гласник бр. 11/19 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

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

интеракцији са животном средином, развије одговоран однос према себи и природи и 

разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 
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Р.БР Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1.  

Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик треба да: 

- повеже грађу ћелијских органела са 

њиховом улогом у метаболизму 

ћелије; 

- повеже однос површине и запремине 

ћелије и тела са начином обављања 

основних животних функција;  

- идентификује регулаторне механизме 

у одржавању хомеостазе;  

- илуструје примерима везу између 

физиолошких одговора живих бића и 

промена у спољашњој средини;  

- цртежом или моделом прикаже 

основне елементе грађе ћелије 

једноћелијских и вишећелијских 

организама; 

- користи лабораторијски прибор и 

школски микроскоп за израду и 

посматрање препарата; 

- хумано поступа према организмима 

које истражуje; 

- 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. 

14 12 26 
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2. Човек и здравље – oдговорно се односи према свом 

здрављу;  

– изрази критички став према 

медијским садржајима који се баве 

здравим стиловима живота;  

4 5 9 
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– повеже промене настале у пубертету 

са деловањем хормона;  

– идентификује поремећаје у раду 

органа и система органа изазваних 

нездравим начином живота; 

– користи лабораторијски прибор и 

школски микроскоп за израду и 

посматрање препарата; 

– хумано поступа према организмима 

које истражуje; 

– користи ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и 

приказу резултата; 

– табеларно и графички представи 

прикупљене податке и изведе 

одговарајуће закључке; 

3. Порекло и 

разноврсност 

живота 

 

- доведе у везу промене животних 

услова са еволуцијом живота на 

планети; 

- истражи давно нестале екосистеме; 

- повеже промене које се догађају 

организму током животног циклуса са 

активностима гена;  

- повеже промене наследног материјала 

са настанком нових врста путем 

природне селекције; 

- установи узрочно-последичну везу 

између губитaка врста у екосистему и 

негативних последица у преносу 

супстанце и енергије у мрежама 

3 4 7 
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исхране; 

- 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. Наслеђивање и 

еволуција 

- повеже промене које се догађају 

организму током животног циклуса са 

активностима гена; 

- повеже промене наследног материјала 

са настанком нових врста путем 

природне селекције; 

- повеже промене које се догађају 

организму током животног циклуса са 

активностима гена;  

- повеже промене наследног материјала 

са настанком нових врста путем 

природне селекције; 

- 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 3 7 
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5. Живот у 

екосистему 

– установи узрочно-последичну везу 

између губитaка врста у екосистему и 

негативних последица у преносу 

супстанце и енергије у мрежама 

исхране; 

– критички процени последице људских 

делатности у односу на расположиве 

ресурсе на Земљи; 

– повеже утицај еколошких чинилаца са 

распоредом карактеристичних врста 

које насељавају простор Србије; 

- -истражи присуство инвазивних врста 

у својој околини и вероватне путеве 

насељавања; 

- -истражи разлоге губитка 

биодиверзитета на локалном 

подручју. 

- 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. 

9 10 19 

  УКУПНО 

 

34 34 68 
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Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

оствареност

и исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланиран

ог Облик рада Методе 

1. Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Ученик треба 

да: 

– повеже 

грађу 

ћелијских 

органела са 

њиховом 

улогом у 

метаболизму 

ћелије; 

– повеже 

однос 

површине и 

запремине 

ћелије и тела 

са начином 

обављања 

основних 

животних 

функција; 

– 

идентификује 

регулаторне 

механизме у 

одржавању 

хомеостазе; 

Улога и значај 

појединих 

ћелијских 

органела у 

метаболизму 

ћелије: једро, 

ендоплазмични 

ретикулум, 

рибозоми, 

хлоропласти, 

центриоле, 

лизозоми. 

Матичне ћелије 

− ћелије 

програмиране 

за различите 

функције. 

Принцип 

економичности 

грађе и 

функције 

живих бића 

Улога и значај 

ензима. 

Ендокрини 

систем и 

Фронтални

, групни, 

тимски, 

рад у 

паровима и 

индивидуа

лни 

Вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошка; 

рад на 

текстовима 

из уџбеника, 

научно-

популарне 

литературе, 

интернета) 

Илустративн

о-

демонстратив

не 

(демонстраци

ја огледима, 

сликама у 

настанку, 

фотографијам

а, сајтовима, 

веб-

апликацијама

, природним 

материјалом) 

Српски језик 

и страни 

језици 

(коришћење 

научне 

терминологиј

е и претрага 

интернета); 

математика 

(однос 

површине и 

запремине у 

биолошким 

системима); 

информатика 

(коришћење 

едукативних 

софтвера); 

хемија 

(биолошки 

важна 

органска 

једињења); 

физика 

(нервни 

импулс); 

Иницијално 

тестирање 

Формативн

о, 

свакодневн

о 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика  

Самоевалуа

циј а и 

евалуација 

на крају 

месеца и 

током 

појединих 

часова  

Домаћи 

задатак  

лабораториј

ск е вежбе 

проблемски 

задаци  

Писана 

 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 

Предвиђен 

одговарајућ 

број часова 

по теми, као 

и редослед 

планираних 

садржаја; 

Обезбеђена 

добра 

међупредме

тна 
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– илуструје 

примерима 

везу између 

физиолошких 

одговора 

живих бића и 

промена у 

спољашњој 

средини; 

 

хуморална 

регулација. 

Регулаторна 

улога хормона 

биљака и 

животиња. 

Надражљивост, 

проводљивост, 

контрактилност

. 

Чулно-нервни 

систем 

животиња. 

Рефлексни лук. 

Поремећаји 

функције 

ендокриног 

система, 

нервног 

система и чула. 

Неуротрансмит

ери, нервни 

импулси, драж, 

надражај. 

Хомеостаза − 

принцип 

повратне 

спреге. 

Фотосинтеза. 

Ћелијско 

дисање. 

Транспирација. 

Лабораторијс

ко-

експеримента

лне (рад на 

терену, 

истраживачк

и радови ђака 

и школски 

пројекти) 

друштвене 

науке 

(промене 

током 

пубертета у 

смислу 

социјализаци

је и развоја 

личности, 

историјски 

осврт на 

еволуцију 

као науку);  

ликовна 

култура 

(цртежи и 

мапе ума, 

креативна 

рециклажа) 

провера - − 

објективни 

тестови са 

допуњавањ

ем кратких 

одговора − 

задаци са 

означавање

м − задаци 

вишеструко

г избора − 

спаривање 

појмова 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора, рад 

у групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 

повезаност 
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Температурна 

регулација. 

2. Човек и 

здравље 

-oдговорно се 

односи према 

свом здрављу; 

-изрази 

критички став 

према 

медијским 

садржајима 

који се баве 

здравим 

стиловима 

живота; 

-повеже 

промене 

настале у 

пубертету са 

деловањем 

хормона; 

-идентификује 

поремећаје у 

раду органа и 

система 

органа 

изазваних 

нездравим 

начином 

Резултати 

стандардних 

лабораторијски

х анализа крви 

и урина. 

Биолошки 

смисао 

адолесценције 

(родни и полни 

идентитет у 

контексту 

хормонске 

активности и 

индивидуалне 

генетичке 

варијабилности

). 

Заштита од 

полно 

преносивих 

болести 

контрацепција. 

Одговорност за 

сопствено 

здравље. 

Фронтални

, групни, 

тимски, 

рад у 

паровима и 

индивидуа

лни 

Вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошка; 

рад на 

текстовима 

из уџбеника, 

научно-

популарне 

литературе, 

интернета) 

Илустративн

о-

демонстратив

не 

(демонстраци

ја огледима, 

сликама у 

настанку, 

фотографијам

а, сајтовима, 

веб-

апликацијама

, природним 

материјалом) 

Лабораторијс

ко-

експеримента

Српски језик 

и страни 

језици 

(коришћење 

научне 

терминологиј

е и претрага 

интернета); 

математика 

информатика 

(коришћење 

едукативних 

софтвера); 

хемија 

(биолошки 

важна 

органска 

једињења); 

физика 

(нервни 

импулс); 

друштвене 

науке 

(промене 

током 

пубертета у 

смислу 

социјализаци

је и развоја 

Иницијално 

тестирање  

Формативн

о, 

свакодневн

о 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика  

Самоевалуа

циј а и 

евалуација 

на крају 

месеца и 

током 

појединих 

часова  

Домаћи 

задатак 

лабораториј

ск е вежбе  

проблемски 

задаци  

Писана 

провера  − 

објективни 

тестови са 

допуњавањ

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 

Предвиђен 

одговарајућ 

број часова 

по теми, као 

и редослед 

планираних 

садржаја; 

Обезбеђена 

добра 

међупредме

тна 

повезаност 
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живота; 

-користи 

лабораторијск

и прибор и 

школски 

микроскоп за 

израду и 

посматрање 

препарата; 

хумано 

поступа према 

организмима 

које 

истражуje; 

-користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата; 

-табеларно и 

графички 

представи 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

лне (рад на 

терену, 

истраживачк

и радови ђака 

и школски 

пројекти) 

личности, 

историјски 

осврт на 

еволуцију 

као науку); 

физичко 

васпитање 

(здрави 

стилови 

живота), 

ликовна 

култура 

(цртежи и 

мапе ума, 

креативна 

рециклажа) 

ем кратких 

одговора − 

задаци са 

означавање

м − задаци 

вишеструко

г избора − 

спаривање 

појмова 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора, рад 

у групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 
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закључке; 

3. Порекло и 

разноврсн

ост 

живота 

-доведе у везу 

промене 

животних 

услова са 

еволуцијом 

живота на 

планети; 

-истражи 

давно нестале 

екосистеме; 

-повеже 

промене које 

се догађају 

организму 

током 

животног 

циклуса са 

активностима 

гена;  

-повеже 

промене 

наследног 

материјала са 

настанком 

нових врста 

путем 

природне 

селекције; 

-установи 

узрочно-

„Календар 

живота“, 

еволуција 

различитих 

група 

организама 

кроз геолошка 

доба и велика 

изумирања. 

Значај алги 

(цијанобактери

ја) и биљака за 

продукцију О2 

и озонског 

омотача, као 

заштита од УВ 

зрака, и услов 

за развој 

осталих живих 

бића. 

Строматолити. 

Излазак из воде 

на копно. 

Фронтални

, групни, 

тимски, 

рад у 

паровима и 

индивидуа

лни 

Вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошка; 

рад на 

текстовима 

из уџбеника, 

научно-

популарне 

литературе, 

интернета) 

Илустративн

о-

демонстратив

не 

(демонстраци

ја огледима, 

сликама у 

настанку, 

фотографијам

а, сајтовима, 

веб-

апликацијама

, природним 

материјалом) 

Лабораторијс

ко-

експеримента

лне (рад на 

Српски језик 

и страни 

језици 

(коришћење 

научне 

терминологиј

е и претрага 

интернета); 

математика 

информатика 

(коришћење 

едукативних 

софтвера); 

хемија 

(биолошки 

важна 

органска 

једињења); 

физика 

(нервни 

импулс); 

географија 

(биоми, 

пољопривред

а, цветање 

воде); 

физичко 

васпитање 

(здрави 

стилови 

Иницијално 

тестирање  

Формативн

о, 

свакодневн

о 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика  

Самоевалуа

циј а и 

евалуација 

на крају 

месеца и 

током 

појединих 

часова  

Домаћи 

задатак  

лабораториј

ск е вежбе  

проблемски 

задаци  

Писана 

провера − 

објективни 

тестови са 

допуњавањ

ем кратких 

 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 

Предвиђен 

одговарајућ 

број часова 

по теми, као 

и редослед 

планираних 

садржаја; 

Обезбеђена 

добра 

међупредме

тна 

повезаност 
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последичну 

везу између 

губитaка 

врста у 

екосистему и 

негативних 

последица у 

преносу 

супстанце и 

енергије у 

мрежама 

исхране; 

-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 

терену, 

истраживачк

и радови ђака 

и школски 

пројекти) 

живота), 

грађанско 

васпитање 

(еколошко 

право); 

ликовна 

култура 

(цртежи и 

мапе ума) 

одговора − 

задаци са 

означавање

м − задаци 

вишеструко

г избора − 

спаривање 

појмова 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора, рад 

у групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 
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може да 

примени. 

4. Наслеђива

ње и 

еволуција 

-повеже 

промене које 

се догађају 

организму 

током 

животног 

циклуса са 

активностима 

гена; 

-повеже 

промене 

наследног 

материјала са 

настанком 

нових врста 

путем 

природне 

селекције; 

-повеже 

промене које 

се догађају 

организму 

током 

животног 

циклуса са 

активностима 

гена;  

-повеже 

Улуткавање и 

пресвлачење 

инсеката. 

Пубертет и 

адолесцеција 

човека. 

Цветање, 

плодоношење и 

сазревање 

плодова 

биљака. 

Теорија 

еволуције. 

Постанак 

нових врста 

кроз 

еволуционе 

процесе. 

Еволуција 

човека. 

Фронтални

, групни, 

тимски, 

рад у 

паровима и 

индивидуа

лни 

Вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошка; 

рад на 

текстовима 

из уџбеника, 

научно-

популарне 

литературе, 

интернета) 

Илустративн

о-

демонстратив

не 

(демонстраци

ја огледима, 

сликама у 

настанку, 

фотографијам

а, сајтовима, 

веб-

апликацијама

, природним 

материјалом) 

Лабораторијс

ко-

експеримента

Српски језик 

и страни 

језици 

(коришћење 

научне 

терминологиј

е и претрага 

интернета); 

математика 

(однос 

површине и 

запремине у 

биолошким 

системима); 

информатика 

(коришћење 

едукативних 

софтвера); 

хемија 

(биолошки 

важна 

органска 

једињења); 

физика 

(нервни 

импулс); 

друштвене 

науке 

(промене 

Иницијално 

тестирање  

Формативн

о, 

свакодневн

о 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика  

Самоевалуа

циј а и 

евалуација 

на крају 

месеца и 

током 

појединих 

часова  

Домаћи 

задатак  

лабораториј

ск е вежбе  

проблемски 

задаци  

Писана 

провера - − 

објективни 

тестови са 

допуњавањ

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 

Предвиђен 

одговарајућ 

број часова 

по теми, као 

и редослед 

планираних 

садржаја; 

Обезбеђена 

добра 

међупредме

тна 

повезаност 
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промене 

наследног 

материјала са 

настанком 

нових врста 

путем 

природне 

селекције; 

-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. 

лне (рад на 

терену, 

истраживачк

и радови ђака 

и школски 

пројекти) 

током 

пубертета у 

смислу 

социјализаци

је и развоја 

личности, 

историјски 

осврт на 

еволуцију 

као науку); 

географија 

(биоми, 

пољопривред

а, цветање 

воде); 

физичко 

васпитање 

(здрави 

стилови 

живота), 

грађанско 

васпитање 

(еколошко 

право); 

ликовна 

култура 

(цртежи и 

мапе ума, 

креативна 

рециклажа) 

ем кратких 

одговора − 

задаци са 

означавање

м − задаци 

вишеструко

г избора –  

спаривање 

појмова 
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5. Живот у 

екосистем

у 

-установи 

узрочно-

последичну 

везу између 

губитaка 

врста у 

екосистему и 

негативних 

последица у 

преносу 

супстанце и 

енергије у 

мрежама 

исхране; 

-критички 

процени 

последице 

људских 

делатности у 

односу на 

расположиве 

ресурсе на 

Земљи; 

-повеже 

утицај 

еколошких 

чинилаца са 

распоредом 

карактеристич

них врста које 

насељавају 

простор 

Еволуција и 

развој 

екосистема. 

Концепт 

климакса. 

Циклуси 

кружења 

основних 

супстанци у 

природи (H2O, 

C, N) и њихова 

повезаност. 

Азотофиксациј

а, микориза, 

симбиоза, 

симбионтски 

организми 

(лишајеви). 

Ограниченост 

ресурса 

(капацитет 

средине) и 

одрживи 

развој. 

Нестанак врста 

и фактори 

угрожавања 

(H.I.P.P.O. 

концепт). 

Типични 

екосистеми 

Србије. 

Фронтални

, групни, 

тимски, 

рад у 

паровима и 

индивидуа

лни 

Вербално-

текстуалне 

(монолошко-

дијалошка; 

рад на 

текстовима 

из уџбеника, 

научно-

популарне 

литературе, 

интернета) 

Илустративн

о-

демонстратив

не 

(демонстраци

ја огледима, 

сликама у 

настанку, 

фотографијам

а, сајтовима, 

веб-

апликацијама

, природним 

материјалом) 

Лабораторијс

ко-

експеримента

лне (рад на 

терену, 

Српски језик 

и страни 

језици 

(коришћење 

научне 

терминологиј

е и претрага 

интернета); 

математика 

(однос 

површине и 

запремине у 

биолошким 

системима); 

информатика 

(коришћење 

едукативних 

софтвера); 

хемија 

(биолошки 

важна 

органска 

једињења); 

физика  

географија 

(биоми, 

пољопривред

а, цветање 

воде); 

грађанско 

васпитање 

(еколошко 

Иницијално 

тестирање 

Формативн

о, 

свакодневн

о 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика  

Самоевалуа

циј а и 

евалуација 

на крају 

месеца и 

током 

појединих 

часова  

Домаћи 

задатак  

лабораториј

ск е вежбе  

проблемски 

задаци  

Писана 

провера − 

објективни 

тестови са 

допуњавањ

ем кратких 

одговора − 

Анализа 

постигнућа 

ученика 

кроз усмену 

и писмену 

проверу 

знања, а на 

основу 

стандарда 

који су 

унести у 

план 

Предвиђен 

одговарајућ 

број часова 

по теми, као 

и редослед 

планираних 

садржаја; 

Обезбеђена 

добра 

међупредме

тна 

повезаност 
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Србије; 

-истражи 

присуство 

инвазивних 

врста у својој 

околини и 

вероватне 

путеве 

насељавања; 

-истражи 

разлоге 

губитка 

биодиверзитет

а на локалном 

подручју. 

-користи ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата; 

-табеларно и 

графички 

представи 

прикупљене 

податке и 

изведе 

одговарајуће 

закључке; 

Ретке и 

угрожене врсте 

Србије. 

Интродукције и 

реинтродукције 

и инвазивне 

врсте. 

Последице 

глобалних 

промена. 

истраживачк

и радови ђака 

и школски 

пројекти) 

право); 

ликовна 

култура 

(цртежи и 

мапе ума, 

креативна 

рециклажа) 

задаци са 

означавање

м − задаци 

вишеструко

г избора − 

спаривање 

појмова 

учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора, рад 

у групи, рад 

у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентациј

е, есејско 

излагање 
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-разматра, у 

групи, шта и 

како је учио и 

где та знања 

може да 

примени. 
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Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Јединство грађе и функције као 

основа живота 

компетенцијаза учење; 

комуникација; 

дигитална компетенција; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

предузимљивости оријентација 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.2.1.1; 

БИ.2.1.2; БИ.2.2.1; 

БИ.2.2.4; БИ.2.2.7; 

БИ.2.2.8; БИ.2.2.9; 

БИ.3.2.6; БИ.3.2.7;  

БИ.3.1.1; 

БИ.3.1.2; БИ.3.2.4; 

БИ.3.3.2. 

2.  Човек и здравље компетенцијаза учење; 

комуникација; 

БИ.1.5.1; БИ.1.5.2; 

БИ.1.5.4; БИ.1.5.5; 

БИ.1.5.6; БИ.1.5.7; 

БИ.1.5.8; БИ.1.5.9; 
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дигитална компетенција; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

предузимљивости оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

естетичка компетенција 

БИ.1.5.10; БИ.1.5.11; 

БИ.1.5.13; БИ.2.1.4; 

БИ.3.2.8; БИ.3.5.1; 

БИ.3.5.2; БИ.3.5.3; 

БИ:3.5.4; БИ.3.5.5; 

БИ.3.5.6; БИ.3.5.8. 

3. Порекло и разноврсност живота компетенцијаза учење; 

комуникација; 

дигитална компетенција; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

предузимљивости оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

БИ.1.1.1; БИ.1.1.2; 

БИ.1.1.3; БИ.2.3.5; 
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сарадња; 

естетичка компетенција 

4. Наслеђивање и еволуција компетенцијаза учење; 

комуникација; 

дигитална компетенција; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

одговорно учешће у демократском друштву; 

предузимљивости оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

естетичка компетенција 

БИ.1.1.5; БИ.1.3.8; 

БИ.1.3.9; БИ.1.3.10; 

БИ.2.3.6; БИ.2.5.4; 

БИ.3.1.5; БИ.3.2.3; 

БИ.3.2.5; БИ.3.3.5; 

БИ.3.3.6. 

5. Живот у екосистему компетенцијаза учење; 

комуникација; 

дигитална компетенција; 

одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

 БИ.1.4.1; БИ.1.4.2; 

БИ.1.4.3; БИ.1.4.4; 

БИ.1.4.5; БИ.1.4.6; 

БИ.1.4.7; БИ.1.4.8; 

БИ.2.4.3; БИ.2.4.4; 

БИ.2.4.5; БИ.2.5.6; 

БИ.2.4.8; БИ.2.4.9; 

БИ.3.4.1; БИ.3.4.2; 
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одговорно учешће у демократском друштву; 

предузимљивости оријентација ка предузетништву; 

рад са подацима и информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

естетичка компетенција 

БИ.3.4.3; БИ.3.4.4; 

БИ.3.4.5; БИ.3.4.6; 

БИ.3.4.7; БИ.3.4.8. 

 

ПРИЛОГ: Стандарди са комплетним текстом  за сваки стандард  

Образовни стандарди за наставни предмет – БИОЛОГИЈА 

 

 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  Средњи  Напредни 

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 

БИ.2.1.1. примењује 

критеријуме за разликовање 

живог од неживог на 

карактеристичном 

биолошком материјалу 

(препаратима, огледима) 

БИ.2.1.2. познаје и користи 

критеријуме за разликовање 

биљака и животиња и 

 

БИ.3.1.1. примењује 

критеријуме за разликовање 

живог од неживог у граничним 

случајевима и у атипичним 

примерима (вируси, делови 

организама, плодови и сл.) 

БИ.3.1.2. уме да објасни 

зашто је нешто 
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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 

 

примењује их у типичним 

случајевима 

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.2.2.4. 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.2.2.7. познаје термин 

хомеостаза и зна да објасни 

шта он значи 

класификовано као живо или 

као неживо 

БИ.3.2.4. разуме да је у 

остваривању карактеристичног 

понашања неопходна 

функционална интеграција више 

система органа и разуме значај 

такве интеграције понашања за 

преживљавање 

БИ.3.2.6. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који 

информишу организам о стању у 

околини и њихову улогу у 

одржавању унутрашње 

равнотеже (улога нервног 

система) 

БИ.3.2.7. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који 

реагују на промене у околини 

и карактеристике органа који 

враћају организам у 

равнотежу онда када је из ње 

избачен (стресно стање -улога 

ендокриног система) 

БИ.3.3.2. разуме да полне 

ћелије настају од посебних 
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БИ.2.2.8. зна да је неопходна 

координација функција у 

вишећелијским организмима и 

зна који органски системи 

омогућују ову интеграцију 

БИ.2.2.9. зна да нервни и 

ендокрини системи имају 

улогу у одржавању 

хомеостазе 

ћелија у организму 

Човек и здравље БИ.1.5.1. зна основне мере за 

одржавање личне хигијене и хигијене 

околине и разуме зашто је важно да их 

се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене 

хигијенских навика у исхрани и посебно 

значај термичке обраде хране 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се 

придржава званичних упутстава која се 

односе на заразне болести (епидемије и 

пандемије) 

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке 

поремећаја функције појединих органа и 

основне симптоме инфекције и разликује 

стање у коме може сам да интервенише од 

стања када мора да се обрати лекару 

БИ.1.5.6. разуме предности и 

недостатке употребе додатака у храни 

и исхрани (конзерванси и 

 

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.3.2.8. зна и разуме које су 

последице стресног стања за 

организам 

БИ.3.5.1. познаје узроке и 

физиолошке последице 

заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне 

принципе лечења заразних и 

других болести 

БИ.3.5.3. 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 
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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 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за 

здравље имају умерена физичка активност 

и поштовање биолошких ритмова (сна, 

одмора) 

БИ.1.5.9. разуме да постоје полне 

болести, познаје мере превенције и 

могуће путеве инфекције, као и 

њихове негативне последице на 

здравље 

БИ.1.5.10. 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 

настају (гојазност, анорексија, 

булимија, шећерна болест) 

БИ.3.5.6. разуме механизме 

поремећаја функције 

појединих органа 

БИ.3.5.8. разуме механизме 

стресног стања и утицај јаких 

негативних емоција на 

физиолошке процесе у 

организму и на понашање 

појединца 
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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.1.5.13. зна како се треба понашати 

према особи која болује од болести 

зависности или је ХИВ позитивна 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне 

карактеристике живог света 

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу 

природу у непосредном окружењу и у 

типичним случајевима 

БИ.1.1.3. препознаје основне 

сличности и разлике у изгледу и 

понашању биљака и животиња 

БИ.2.3.5. уочава да постоје 

разлике између јединки исте 

врсте и различитих врста и зна 

да су оне настале деловањем 

еволуционих механизама 

- 

 

Наслеђивање и 

еволуција 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и 

временске промене код живих бића и 

познаје основне чињенице о томе 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о 

еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има 

заједничко порекло са чијом се 

историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање 

БИ.2.3.6. уочава 

прилагођеност организама и 

разуме да током еволуције 

природно одабирање доводи 

до прилагођавања 

организама на услове 

животне средине 

БИ.2.5.4. зна механизме 

којима загађење животне 

средине угрожава здравље 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу 

између промена у просторном 

и временском окружењу и 

промена које се дешавају код 

живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим 

заједницама 

БИ.3.2.3. разуме узроке 

развоја и усложњавања грађе 

и функције током еволуције 
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
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основни механизам прилагођавања 

организама 

 

 

 

човека 

 

БИ.3.2.5. разуме сличности и 

разлике у интеграцији грађе и 

функције јединке током 

животног циклуса 

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 

 

Живот у 

екосистему 

 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке 

појмове (животна средина, станиште - 

биотоп, животна заједница - биоценоза, 

популација, еколошка ниша, екосистем, 

биом, биосфера) и зна најопштије 

чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих 

абиотичких и биотичких фактора на 

организме и популације 

БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да 

одреди материјалне и енергетске 

токове у екосистему, чланове ланаца 

исхране и правце кружења 

 

БИ.2.4.3. уме да на 

разноврсним примерима 

одреди основне материјалне 

и енергетске токове у 

екосистему, основне односе 

исхране и најважнија 

својства биоценоза и 

популација 

БИ.2.4.4. зна да у природи 

постоји кружење појединих 

супстанци (воде, угљеника и 

азота) 

БИ.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 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
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=2710
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=2710
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=2713
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=2713
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=2697
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најважнијих супстанци (воде, 

угљеника, азота) 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове 

који владају у карактеристичним 

екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 

БИ.1.4.5. препознаје основне 

последице развоја човечанства на 

природу (утицај киселих киша, 

озонских рупа, појачање ефекта 

стаклене баште, глобалне климатске 

промене) и најважније врсте 

загађивања воде, ваздуха, земљишта 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на 

биолошку разноврсност (нестанак врста, 

сеча шума, интензивна пољопривреда, 

отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе 

важне у заштити и очувању животне 

средине (рециклажу, компост) и у 

заштити биодиверзитета (националних 

паркова, природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у 

заштити свог непосредног животног 

окружења 

 

БИ.2.4.5. препознаје различите 

биоме и зна њихов основни 

распоред на земљи 

 

БИ.2.4.8. разуме последице 

загађења воде, ваздуха и 

земљишта, као и значај 

очувања природних ресурса и 

уштеде енергије 

БИ.2.4.9. разуме значај 

природних добара у заштити 

природе (националних 

паркова, природних 

резервата, ботаничких 

башта, зоо-вртова) 

 

 

трофичке пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења 

појединих супстанци у природи 

(воде, угљеника и азота) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и 

временску организацију 

животних заједница и 

популација 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу 

задатих услова средине тип 

екосистема који у тим 

условима настаје 

БИ.3.4.6. познаје механизме 

којима развој човечанства 

изазива промене у природи 

(утицај киселих киша, 

озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, 

глобалне климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме 

деловања мера заштите животне 

средине, природе и 

биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се 

неограничен развој човечанства 

не може одржати у ограниченим 

условима целе планете 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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ДОДАТНА НАСТАВА БИОЛОГИЈА 

 

 

Општи 

циљеви 

и задаци 

 

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

поседују способности које се могу више развити додатним радом. Додатна настава се може реализовати током 

целе школске године или по потреби, у договору наставника са ученицима. Овај облик рада се не оцењује. На 

овим часовима се ученици припремају и за такмичења из биологије. За додатну наставу су предвиђена 36 часа 

годишње. 

Циљеви и активности програма : 

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

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

непосредно; 

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

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

информација; 

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 
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1. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

10 
Усвајање додатних знања  

Посматрање  

Демонстративни  

Самосталан рад 

Кроз практичну 

примену знања 

од стране 

ученика, као и 

кроз резултате 

на 

такмичењима 

2. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

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 

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. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

5 

Осамостаљивање у раду, 

самостално  

истраживање, практична 

примена знања 

Самосталан рад  

Демонстрација  

Истраживачки рад 

Кроз практичну 

примену знања 

од стране 

ученика, као и 

кроз резултате 

на 

такмичењима 

5. 

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 
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кроз резултате 

на 

такмичењима 

 

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

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

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

ученика и могућности реализације истих, тј.годишњег фонда часова. 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВАБИОЛОГИЈА 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

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

предвиђено градиво. Тој групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, ученици са мањкавим 

предзнањем, ученици за које се показало да део градива нису савладали и ученици који су одсуствовали са 

редовне наставе одређено време. Допунској настави се могу прикључити и други ученици ако изразе жељу 

за овим видом допуне редовне наставе. За допунску наставу предвиђена су 36 часа годишње. Наставне теме 

и наставне јединице које се обрађују, понављају и утврђују на овим часовима исте су као и на редовној 

настави. Основна намена допунске наставе је помоћ у учењу, у савладавању оног наставног градива које 

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

 

Редни број 

Нази

в 

теме 

Оријента

циони 

број 

часова 

Циљеви за тему Начин остваривања 
Начин праћења ефеката и 

остварености циљева 

1. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 
10 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 
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ОСНОВА 

ЖИВОТА 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 

Кратке провере (усмене и писане) 

током допунске наставе, прилагођени 

тестови за проверу 

 

2. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

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 

 

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. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

5 

Савладавање 

предвиђеног 

градива 

Индивидуалним радом и 

радом у мањим групама 

упућивати ученика у 

савладавање  градива ( и 

начине савладавања 

Праћење постигнућа ученика на 

редовним часовима 

Индивидуално праћење успешности 

савладавања градива. Описно праћење 

напредовања. 
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градива), с нагласком на 

деловима градива које 

ученик усваја с тешкоћама. 

Пратити ученички развој и 

напредак. 

Кратке провере (усмене и писане) 

током допунске наставе, прилагођени 

тестови за проверу 

 

5. 

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 

 

 

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

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

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

ученика и могућности реализације истих, тј.годишњег фонда часова
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Математика 
Просветни гласник бр. 11/19 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

 

 

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким 

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

позитивне ставове према математици,  способност комуникације математичким језиком и 

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

свакодневног живота. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 4 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 136 
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Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1 СЛИЧНОСТ Ученик ће бити у стању да: 

‒ примени Талесову теорему у 

геометријским задацима и реалном 

контексту; 

‒ примени сличност троуглова у 

геометријским задацима и реалном 

контексту. 

6 10 16 

2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

Ученик ће бити у стању да: 

 анализира односе тачака, правих и 

равни у простору и запише те односе 

математичким писмом;  

 представља цртежом односе 

геометријских објеката у равни и 

простору и користи их приликом 

решавања задатака;  

 уочи правоугли троугао у простору и 

примени Питагорину теорему у 

геометријским задацима и реалном 

контексту. 

7 6 13 

3. 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

Ученик ће бити у стању да: 

 реши линеарну једначину и 

неједначину; 

 реши реалне проблеме користећи 

линеарну једначину, или неједначину. 

6 11 17 
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4. ПРИЗМА 

Ученик ће бити у стању да: 

 израчуна површину и запремину праве 

призме; 

 примени обрасце за површину и 

запремину тела у реалним ситуацијама. 

 

4 8 12 

5. ПИРАМИДА 

Ученик ће бити у стању да: 

‒ израчуна површину и запремину 

четворостране пирамиде(основа 

правоугаоник), правилне тростране и 

шестостране пирамиде; 

‒ примени обрасце за површину и 

запремину тела у реалним ситуацијама. 

4 7 11 

6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

Ученик ће бити у стању да: 

 нацрта и анализира график линеарне 

функције. 

5 8 13 

7. 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

Ученик ће бити у стању да: 

 реши систем линеарних једначина са 

две непознате;  

 реши реалне проблеме користећи 

систем линеарних једначина са две 

непознате. 

5 7 12 

8. ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА 

Ученик ће бити у стању да: 

‒ израчуна површину и запремину ваљка, 

купе и лопте; 

‒ примени обрасце за површину и 

9 12 21 
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запремину тела у реалним ситуацијама. 

В ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Ученик ће бити у стању да: 

 анализира односе тачака, правих и 

равни у простору и запише те односе 

математичким писмом;  

 представља цртежом односе 

геометријских објеката у равни и 

простору и користи их приликом 

решавања задатака;  

 уочи правоугли троугао у простору и 

примени Питагорину теорему у 

геометријским задацима и реалном 

контексту. 

 5 5 

Укупно: 46 74 120 
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Р.б

р. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остварен

ости 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик 

рада 

Методе 

1. 

 

 

 

СЛИЧНОС

Т 

Ученик ће 

бити у 

стању да: 

‒ примени 

Талесову 

теорему 

у 

геометри

јским 

задацим

а и 

реалном 

контекст

у; 

‒ примени 

сличност 

троуглов

а у 

геометри

јским 

задацим

а и 

‒ Пропорцион

алне 

величине. 

‒ Талесова 

теорема. 

‒ Сличност 

троуглова. 

‒ Примене 

сличности. 

Излагањ

е 

садржаја 

теме 

Колекти

вни 

Индиви

ду-ални  

Праћењ

е рада 

ученика 

Рад у 

пару 

Групни 

 

Вербално

-

текстуалн

а 

Демонстр

а-тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемотк

рића 

Илустрат

ивна 

‒ компетен

ција за 

целожив

отно 

учење;  

‒ комуника

ција;  

‒ рад с 

подацима 

и 

информа

цијама;  

‒ дигиталн

а 

компетен

ција;  

‒ решавањ

е 

проблема

;  

‒ сарадња. 

 

Посматра

ње 

 

Aнгажова

ње 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

учеников

их 

активност

и. 

 

Белешке 

 

Задовољс

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
 п

р
аћ

ењ
е 

у
ч
ен

и
к
а 

к
р
о
з:

 

1
.У

см
ен

е 
о
д

го
в
о
р
е.

 

2
.П

и
см

ен
е 

п
р
о
в
ер

е 
(т

ес
то

в
и

, 
к
о
н

тр
о
л
н

и
, 
п

и
см

ен
и

 з
ад

ац
и

).
 

3
.И

н
и

ц
и

ја
л
н

о
 т

ес
ти

р
ањ

е,
 п

о
л
у
го

д
и

ш
њ

е 
и

 г
о
д

и
ш

њ
е 

те
ст

и
р
ањ

е.
 

4
.Т

аб
ел

е 
за

 о
ст

в
ар

ен
о
ст

 и
сх

о
д

а 
–
н

ас
та

в
н

и
к
а 

и
 с

ам
о
ев

ал
у
ац

и
ју

 

у
ч
ен

и
к
а.
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реалном 

контекст

у. 

тво 

ученика 

на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака 

из 

домаћег 

задатка 

2. 

 

 

 

ТАЧКА, 

ПРАВА И 

РАВАН 

Ученик ће 

бити у 

стању да: 

 анализир

а односе 

тачака, 

правих и 

равни у 

простору 

и запише 

те 

односе 

математ

ичким 

писмом;  

 представ

Однос тачке и 

праве, тачке и 

равни.  

Односи правих; 

мимоилазне праве. 

 Односи праве и 

равни, нормала на 

раван, растојање 

тачке од равни. 

Односи две равни. 

Ортогонална 

пројекција на раван 

(тачке, дужи и 

праве). Угао између 

Излагањ

е 

садржаја 

теме 

Колекти

вни 

Индиви

ду-ални  

Праћењ

е рада 

ученика 

Рад у 

пару 

Групни 

Вербално

-

текстуалн

а 

Демонстр

а-тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемотк

рића 

Илустрат

ивна 

‒ компетен

ција за 

целожив

отно 

учење;  

‒ комуника

ција;  

‒ рад с 

подацима 

и 

информа

цијама;  

‒ дигиталн

а 

компетен

Посматра

ње 

 

Aнгажова

ње 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

учеников

их 

активност

и. 

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
 п

р
аћ

ењ
е 

у
ч
ен

и
к
а 

к
р
о
з:

 

1
.У

см
ен

е 
о
д

го
в
о
р
е.

 

2
.П

и
см

ен
е 

п
р
о
в
ер

е 
(т

ес
то

в
и

, 
к
о
н

тр
о
л
н

и
, 

п
и

см
ен

и
 з

ад
ац

и
).

 

3
.И

н
и

ц
и

ја
л
н

о
 т

ес
ти

р
ањ

е,
 п

о
л
у
го

д
и

ш
њ

е 
и

 

го
д

и
ш

њ
е 

те
ст

и
р
ањ

е.
 

4
.Т

аб
ел

е 
за

 о
ст

в
ар

ен
о
ст

 и
сх

о
д

а 
–
н

ас
та

в
н

и
к
а 

и
 с

ам
о
ев

ал
у
ац

и
ју

 у
ч
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и

к
а.
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ља 

цртежом 

односе 

геометри

јских 

објеката 

у равни 

и 

простору 

и 

користи 

их 

прилико

м 

решавањ

а 

задатака;  

 уочи 

правоугл

и 

троугао 

у 

простору 

и 

примени 

Питагор

ину 

теорему 

у 

геометри

јским 

задацим

праве и равни. 

Полиедар. 

ција;  

‒ решавањ

е 

проблема

;  

‒ сарадња. 

 

Белешке 

 

Задовољс

тво 

ученика 

на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака 

из 

домаћег 

задатка 
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а и 

реалном 

контекст

у. 

3. 

ЛИНЕАРН

Е 

ЈЕДНАЧИН

Е И 

НЕЈЕДНАЧ

ИНЕ СА 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНА

ТОМ 

Ученик ће 

бити у 

стању да: 

 реши 

линеарн

у 

једначин

у и 

неједнач

ину; 

 реши 

реалне 

проблем

е 

користећ

и 

линеарн

у 

једначин

у, или 

неједнач

ину. 

Линеарна 

једначина. 

Решавање 

линеарних 

једначина с једном 

непознатом. 

Линеарна 

неједначина. 

Решавање 

линеарних 

неједначина с 

једном непознатом. 

Примена у реалним 

ситуацијама 

Излагањ

е 

садржаја 

теме 

Колекти

вни 

Индиви

ду-ални  

Праћењ

е рада 

ученика 

Рад у 

пару 

Групни 

 

Вербално

-

текстуалн

а 

Демонстр

а-тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемотк

рића 

Илустрат

ивна 

‒ компетен

ција за 

целожив

отно 

учење;  

‒ комуника

ција;  

‒ рад с 

подацима 

и 

информа

цијама;  

‒ дигиталн

а 

компетен

ција;  

‒ решавањ

е 

проблема

;  

‒ сарадња. 

 

Посматра

ње 

 

Aнгажова

ње 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

учеников

их 

активност

и. 

 

Белешке 

 

Задовољс

тво 

ученика 

на часу 

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
 п

р
аћ

ењ
е 

у
ч
ен

и
к
а 

к
р
о
з:

 

1
.У

см
ен

е 
о
д

го
в
о
р
е.

 

2
.П

и
см

ен
е 

п
р
о
в
ер

е 
(т

ес
то

в
и

, 
к
о
н

тр
о
л
н

и
, 
п

и
см

ен
и

 з
ад

ац
и

).
 

3
.И

н
и

ц
и

ја
л
н

о
 т

ес
ти

р
ањ

е,
 п

о
л
у
го

д
и

ш
њ

е 
и

 г
о
д

и
ш

њ
е 

те
ст

и
р
ањ

е.
 

4
.Т

аб
ел

е 
за

 о
ст

в
ар

ен
о
ст

 и
сх

о
д

а 
–
н

ас
та

в
н

и
к
а 

и
 с

ам
о
ев

ал
у
ац

и
ју

 у
ч

ен
и

к
а.
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Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака 

из 

домаћег 

задатка 

4. 

 

 

 

 

ПРИЗМА 

Ученик ће 

бити у 

стању да: 

 израчуна 

површин

у и 

запреми

ну праве 

призме; 

 примени 

обрасце 

за 

површин

у и 

запреми

ну тела у 

реалним 

ситуациј

ама. 

Призма: појам, 

врсте, елементи. 

Мрежа праве 

призме. Површина 

праве призме. 

Запремина праве 

призме. 

Излагањ

е 

садржаја 

теме 

Колекти

вни 

Индиви

ду-ални  

Праћењ

е рада 

ученика 

Рад у 

пару 

Групни 

 

Вербално

-

текстуалн

а 

Демонстр

а-тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемотк

рића 

Илустрат

ивна 

‒ компетен

ција за 

целожив

отно 

учење;  

‒ комуника

ција;  

‒ рад с 

подацима 

и 

информа

цијама;  

‒ дигиталн

а 

компетен

ција;  

‒ решавањ

е 

проблема

 

Посматра

ње 

 

Aнгажова

ње 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

учеников

их 

активност

и. 

 

Белешке 

П
ер
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 ; 

‒ сарадња. 

 

Задовољс

тво 

ученика 

на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака 

из 

домаћег 

задатка 

5. 

 

 

 

ПИРАМИД

А 

Ученик ће 

бити у 

стању да: 

‒ израчуна 

површин

у и 

запреми

ну 

четворос

тране 

пирамид

е(основа 

правоуга

оник), 

Пирамида; појам, 

врсте, елементи. 

Мрежа пирамиде. 

Површина 

пирамиде. 

Запремина 

пирамиде. 

Излагањ

е 

садржаја 

теме 

Колекти

вни 

Индиви

ду-ални  

Праћењ

е рада 

ученика 

Рад у 

пару 

Вербално

-

текстуалн

а 

Демонстр

а-тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемотк

рића 

Илустрат

ивна 

‒ компетен

ција за 

целожив

отно 

учење;  

‒ комуника

ција;  

‒ рад с 

подацима 

и 

информа

цијама;  

‒ дигиталн

 

Посматра

ње 

 

Aнгажова

ње 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

учеников

П
ер

и
о
д
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правилн

е 

тростран

е и 

шестост

ране 

пирамид

е; 

‒ примени 

обрасце 

за 

површин

у и 

запреми

ну тела у 

реалним 

ситуациј

ама. 

Групни а 

компетен

ција;  

‒ решавањ

е 

проблема

; 

‒ сарадња. 

их 

активност

и. 

 

Белешке 

 

Задовољс

тво 

ученика 

на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака 

из 

домаћег 

задатка 

6. 

 

 

 

ЛИНЕАРН

А 

Ученик ће 

бити у 

стању да: 

 нацрта и 

анализир

а график 

линеарн

Линеарна функција 

(y = kx + n).  

График линеарне 

функције; нула и 

знак функције, 

монотоност. 

Излагањ

е 

садржаја 

теме 

Колекти

вни 

Индиви

 

Вербално

-

текстуалн

а 

Демонстр

а-тивна 

‒ компетен

ција за 

целожив

отно 

учење;  

‒ комуника

ција;  

 

Посматра

ње 

 

Aнгажова

ње 

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
 

п
р
аћ

ењ
е 
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ч

ен
и
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ФУНКЦИЈ

А 

е 

функциј

е. 

 Имплицитни облик 

задавања линеарне 

функције.  

Цртање и читање 

графика линеарних 

функција. 

ду-ални  

Праћењ

е рада 

ученика 

Рад у 

пару 

Групни 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемотк

рића 

Илустрат

ивна 

‒ рад с 

подацима 

и 

информа

цијама;  

‒ дигиталн

а 

компетен

ција;  

‒ решавањ

е 

проблема

; 

‒ сарадња. 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

учеников

их 

активност

и. 

 

Белешке 

 

Задовољс

тво 

ученика 

на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака 

из 

домаћег 

задатка 

7. СИСТЕМИ Ученик ће Појам линеарне 
Излагањ  ‒ компетен  
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ЛИНЕАРН

ИХ 

ЈЕДНАЧИН

А СА ДВЕ 

НЕПОЗНА

ТЕ 

бити у 

стању да: 

 реши 

систем 

линеарн

их 

једначин

а са две 

непознат

е;  

 реши 

реалне 

проблем

е 

користећ

и систем 

линеарн

их 

једначин

а са две 

непознат

е. 

једначине с две 

непознате. Појам 

система од две 

линеарне једначине 

с две непознате. 

Решавање система 

методом замене и 

методом супротних 

коефицијената; 

графичка 

интерпретација 

система. 

Примена у реалним 

ситуацијама 

е 

садржаја 

теме 

Колекти

вни 

Индиви

ду-ални  

Праћењ

е рада 

ученика 

Рад у 

пару 

Групни 

Вербално

-

текстуалн

а 

Демонстр

а-тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемотк

рића 

Илустрат

ивна 

ција за 

целожив

отно 

учење;  

‒ комуника

ција;  

‒ рад с 

подацима 

и 

информа

цијама;  

‒ дигиталн

а 

компетен

ција;  

‒ решавањ

е 

проблема

;  

‒ сарадња. 

Посматра

ње 

 

Aнгажова

ње 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

учеников

их 

активност

и. 

 

Белешке 

 

Задовољс

тво 

ученика 

на часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 
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задатака 

из 

домаћег 

задатка 
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8. 

ВАЉАК, 

КУПА И 

ЛОПТА 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

‒ израчуна 

површину 

и 

запремину 

ваљка, 

купе и 

лопте; 

‒ примени 

обрасце за 

површину 

и 

запремину 

тела у 

реалним 

ситуацијам

а. 

Ваљак и 

његови 

елементи. 

Мрежа 

ваљка. 

Површина и 

запремина 

правог 

ваљка. 

Купа и њени 

елементи. 

Мрежа купе. 

Површина и 

запремина 

праве 

купе. 

Појам лопте 

и сфере. 

Пресеци 

лопте (сфере) 

и равни. 

Површина и 

запремина 

Излагање 

садржаја 

теме 

Колективни 

Индивиду-

ални  

Праћење 

рада 

ученика 

Рад у пару 

Групни 

 

Вербално-

текстуална 

Демонстра-

тивна 

Решавање 

проблема 

Учење 

путемоткрића 

Илустративна 

‒ компетенција 

за 

целоживотно 

учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с 

подацима и 

информација

ма;  

‒ дигитална 

компетенција;  

‒ решавање 

проблема;  

сарадња 

 

Посматрање 

 

Aнгажовање 

ученика на 

часу. 

 

Продукти 

ученикових 

активности. 

 

Белешке 

 

Задовољство 

ученика на 

часу 

 

Проверу 

домаћих 

задатака и 

рад неких 

задатака из 

домаћег 
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лопте. задатка 

В 
ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

 анализира 

односе 

тачака, 

правих и 

равни у 

простору и 

запише те 

односе 

математич

ким 

писмом;  

 представља 

цртежом 

односе 

геометријс

ких 

објеката у 

равни и 

простору и 

користи их 

приликом 

решавања 

задатака;  

 уочи 

правоугли 

Конструкција 

теста из 

математике 

за завршни 

испит 

  ‒ компетенција 

за 

целоживотно 

учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с 

подацима и 

информација

ма;  

‒ дигитална 

компетенција;  

‒ решавање 

проблема;  

сарадња 
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троугао у 

простору и 

примени 

Питагорин

у теорему у 

геометријс

ким 

задацима и 

реалном 

контексту. 



 

231 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. СЛИЧНОСТ 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема;  

‒ сарадња. 

МА.1.3.1. МА.3.3.1. 

МА.1.3.2. МА.2.3.2. 

МА.3.3.6. 

2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема;  

‒ сарадња. 

МА.1.3.1. МА.2.3.2. 

МА.3.3.6. 

3. 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема;  

‒ сарадња. 

МА.1.2.1. МА.2.2.1. 

МА.3.2.1. МА.2.2.5. 

МА.3.2.5. 

4. ПРИЗМА 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

МА.1.3.2. МА.1.3.4. 

МА.3.3.2. МА.2.3.4. 

МА.3.3.4. МА.3.3.6. 
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‒ решавање проблема; 

‒ сарадња. 

5. ПИРАМИДА 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема; 

‒ сарадња. 

МА.1.3.2. МА.1.3.4. 

МА.3.3.2. МА.2.3.4. 

МА.3.3.4. МА.3.3.6. 

6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема; 

‒ сарадња. 

МА.1.2.4. МА.2.2.4. 

МА.3.2.4 

7. 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема;  

‒ сарадња. 

МА.2.2.1. МА.3.2.1. 

МА.3.2.5. 

8. ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема;  

МА.1.3.3. МА.2.3.3. 

МА.3.3.3. МА.1.3.5. 

МА.2.3.5. МА.3.3.5. 
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‒ сарадња. 

В ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

‒ компетенција за целоживотно учење;  

‒ комуникација;  

‒ рад с подацима и информацијама;  

‒ дигитална компетенција;  

‒ решавање проблема;  

‒ сарадња. 
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НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

НИВО ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

СЛИЧНОСТ MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, 

полуправа, права, раван и угао 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке 

врсте углова и паралелне и 

нормалне праве) 

MA.1.3.2. влада појмовима: 

троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи 

прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне 

елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника 

на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом 

задатку; уме да израчуна 

непознату страницу правоуглог 

троугла примењујући Питагорину 

теорему) 

MA.2.3.2. одреди однос углова и 

страница у троуглу, збир углова у 

троуглу и четвороуглу и да решава 

задатке користећи Питагорину 

теорему 

MA.3.3.1. рачуна са угловима 

укључујући и претварање угаоних 

мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних 

правих, укључујући углове на 

трансверзали 

MA.3.3.6. примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући 

тако разна својства геометријских 

објеката 
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ТАЧКА, ПРАВА И 

РАВАН 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, 

полуправа, права, раван и угао 

(уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке 

врсте углова и паралелне и 

нормалне праве) 

 

MA.2.3.2. одреди однос углова и 

страница у троуглу, збир углова у 

троуглу и четвороуглу и да решава 

задатке користећи Питагорину 

теорему 

MA.3.3.6. примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући 

тако разна својства геометријских 

објеката 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

MA.1.2.1. реши линеарне 

једначине у којима се непозната 

појављује само у једном члану 

MA.2.2.1. реши линеарне 

једначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

MA.2.2.5. користи једначине у 

једноставним текстуалним 

задацима 

MA.3.2.1. саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине 

и системе линеарних једначина са 

две непознате 

MA.3.2.5. користи једначине, 

неједначине и системе једначина 

решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

ПРИЗМА MA.1.3.2. влада појмовима: 

троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи 

прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне 

елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника 

MA.2.3.4. влада појмовима: 

призма и пирамида; рачуна 

њихову површину и запремину 

када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

MA.3.3.2. користи основна 

својства троугла, четвороугла, 

паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их  

MA.3.3.4. израчуна површину и 

запремину призме и пирамиде, 

укључујући случајеве када 
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на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом 

задатку; уме да израчуна 

непознату страницу правоуглог 

троугла примењујући Питагорину 

теорему) 

MA.1.3.4. влада појмовима: коцка 

и квадар (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама, зна њихове 

основне елементе и рачуна њихову 

површину и запремину) 

неопходни елементи нису 

непосредно дати  

MA.3.3.6. примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући 

тако разна својства геометријских 

објеката 

ПИРАМИДА MA.1.3.2. влада појмовима: 

троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи 

прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне 

елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника 

на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом 

задатку; уме да израчуна 

непознату страницу правоуглог 

троугла примењујући Питагорину 

теорему)  

MA.1.3.4. влада појмовима: коцка 

и квадар (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама, зна њихове 

MA.2.3.4. влада појмовима: 

призма и пирамида; рачуна 

њихову површину и запремину 

када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

MA.3.3.2. користи основна 

својства троугла, четвороугла, 

паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису 

обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их  

MA.3.3.4. израчуна површину и 

запремину призме и пирамиде, 

укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати  

MA.3.3.6. примени подударност и 

сличност троуглова, повезујући 

тако разна својства геометријских 

објеката 
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основне елементе и рачуна њихову 

површину и запремину) 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 
MA.1.2.4. одреди вредност 

функције дате таблицом или 

формулом 

MA.2.2.4. уочи зависност међу 

променљивим, зна функцију y=ax 

и графички интерпретира њена 

својства; везује за та својства 

појам директне 

пропорционалности и одређује 

непознати члан пропорције 

MA.3.2.4. разликује директно и 

обрнуто пропорционалне 

величине и то изражава 

одговарајућим записом; зна 

линеарну функцију и графички 

интерпретира њена својства 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА 

ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 

 

MA.2.2.1. реши линеарне 

једначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

MA.3.2.1. саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине 

и системе линеарних једначина са 

две непознате  

MA.3.2.5. користи једначине, 

неједначине и системе једначина 

решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

ВАЉАК, КУПА И 

ЛОПТА 

MA.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 

MA.1.3.5. влада појмовима: купа, 

ваљак и лопта (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама, зна 

MA.2.3.3. користи формуле за 

обим и површину круга и кружног 

прстена 3 

MA.2.3.5. израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте 

када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

MA.3.3.3. одреди централни и 

периферијски угао, рачуна 

површину исечка, као и дужину  

МA.3.3.5. израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте, 

укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати  



 

238 

 

њихове основне елементе) 
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ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 

 

Општи 

циљеви 

и задаци 

 

Редни 

број 
Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 
2 

-Примењивање Талесове 

теореме на сложенијим 

примерима  

-Примењивање особина 

сличности и Талесове 

теореме у решавању 

практичних животних 

проблема 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 
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2. ТАЧКА,ПРАВА И 

РАВАН 
2 

- Закључивање коришћењем 

особина паралелних и 

нормалних правих и равни и 

примењивање наученог у 

решавању практичних 

животних проблема 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 

3. 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

4 

- Коришћење једначина у 

решавању сложенијих 

текстуалних задатака  

- Састављање и решавање 

сложенијих линеарних 

неједначина  

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 
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- Коришћење неједначина у 

решавању сложенијих 

текстуалних задатака 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 

4. 
ПРИЗМА 4 

- Израчунава површину и 

запремину призме када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 

5. 
ПИРАМИДА 4 

- Рачунање површине и 

запремине пирамиде када 

неопходни елементи нису 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 
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непосредно дати дијалошка -писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 

6. 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

 

3 

- Зна функцију y=kx+n и 

графички интерпретира 

њена својства 

- Тумачење дијаграма и 

табела - Прикупљање, 

обрађивање података и 

самостално састављање 

дијаграма или табела  

- Цртање графика који 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 
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представља међусобну 

зависност величина 

7. 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

5 

-Састављање и решавање 

система линеарних 

једначина са две непознате  

- Коришћење система 

линеарних једначина у 

решавању сложенијих 

текстуалних задатака 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 

8. ВАЉАК 
4 

- Рачунање површине и 

запремине ваљка када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 
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-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 

9. КУПА 3 

- Рачунање површине и 

запремине купе када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 

10. ЛОПТА 3 - Рачунање површине и фронтални 
-посматрање и 

праћење 
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запремине лопте када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-домаћи задаци 
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ДОПУНСКА НАСТАВА  МАТЕМАТИКА 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

 

 

Редни број Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин 

праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 
СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 
2 

-Владање 

ставовима о 

сличности 

троуглова 

 - Коришћење 

Талесове теореме 

на једноставним 

примерима  

- Примењивање 

особина 

сличности на 

правоугли троугао 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 
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-домаћи задаци 

2. 
ТАЧКА,ПРАВА И 

РАВАН 
2 

-Владање појмовима 

тачка, права и раван  

-Препознавање 

ортогоналне пројекције и 

одређивње растојања 

тачака и њихових 

пројекција 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

3. 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

4 

- Решавање линеарних 

једначина и неједначина 

у којима се непозната 

појављује само у једном 

члану 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 
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ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

4. ПРИЗМА 4 

-Рачунање површине и 

запремине призме када 

су неопходни елементи 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

5. ПИРАМИДА 4 

- Рачунање површине и 

запремине пирамиде када 

су неопходни елементи 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 
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-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

6. 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

 

3 

-Одређивање вредности 

функције дате таблицом 

или формулом  

- Решавање одабраних 

једноставнијих задатака 

- Читање и разумевање 

података са графикона, 

дијаграма или из табеле  

- Одређивање минимума 

и максимума зависних 

величина 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

7. 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

5 

-Решавање система 

линеарних једначина са 

две непознате 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 
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-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

8. ВАЉАК 4 

- Рачунање површине и 

запремине ваљка када су 

неопходни елементи 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

9. КУПА 3 

-Рачунање површине и 

запремине купе када су 

неопходни елементи 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 
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дијалошка -писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 

10. ЛОПТА 3 

- Рачунање површине и 

запремине лопте када су 

неопходни елементи 

непосредно дати 

фронтални 

илустративна 

демонстративна 

дијалошка 

-посматрање и 

праћење  

ангажовања 

ученика 

-писмено 

испитивање 

-усмено 

испитивање 

-белешке 

-задовољство 

ученика на 

часу 

-домаћи задаци 
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ИНФОРМАТИКАИРАЧУНАРСТВО 
Службени гласник бр. РС Просветни гласник 3/2020 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је: 

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

дигиталних технологија, брзо мења 

 развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, 

одговорну и примерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у 

процесу учења, рада и комуникације 

 оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно 

задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

 развијање креативности и оспособљавањеза 

креативноизражавањеприменомрачунарске,информационеи 

комуникационетехнологије 

 оспособљавањеученикада препознајупроблем,реше и по потреби рашчлане 

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

програма 

 оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе 
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решења, планирају редослед активности, изаберу извор информација, 

средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати) 

 оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, 

безбедности, личне и приватности других у свакодневномраду у дигиталном 

окружењу 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34 
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Р.бр. Тема/област Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Обрада Утврђивање Свега 

1. ИКТ • унесе и мења податке у табели; 

• повеже ергономију са здрављем и конфором људи 

при употреби техничких средстава; 

• разликује типове података у ћелијама табеле; 

• сортира и филтрира податке по задатом 

критеријуму; 

• користи формуле за израчунавање статистика; 

• представи визуелно податке на oдговарајући 

начин; 

• примени основне функције форматирања табеле, 

сачува је у пдф формату и одштампа; 

 

 

6 4 10 

2. ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

• приступи дељеном документу, коментарише и 

врши измене унутар дељеног документа; 

• разуме на које све начине делимо личне податке 

приликом коришћења интернета 

• разуме везу између ризика на интернету и 

1 1 2 
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кршења права; 

• објасни појам „отворени подаци”;  

•  објасни појам вештачке интелигенције својим 

речима; 

•  наведе примере коришћења вештачке 

интелигенције у свакодневном животу; 

•  објасни утицај вештачке интелигенције на 

живот човека 

• успостави везу између отварања података и 

стварања услова за развој иновација и привредних 

грана за које су доступни отворени подаци; 

 

3. РАЧУНАРСТВО • унесе серију (низ) података; 

• изврши једноставне анализе низа података 

(израчуна збир, просек, проценте, ...); 

 

• графички представи низове података (у облику 

линијског, стубичастог или секторског 

дијаграма); 

• унесе табеларне податке или их учита из 

локалних датотека и сними их; 

• изврши основне анализе и обраде табеларних 

података (по врстама и по колонама, сортирање, 

8 4 12 
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филтрирање, ...);  

 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

 

• изврши анализе које укључују статистике по 

групама; 

• сарађује са осталим члановима групе у свим 

фазама пројектног задатка 

• самовреднује своју улогу у оквиру пројектног 

задатка/тима; 

• 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 

5 5 10 

   20 14 34 
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Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

По 

завршетк

у теме 

ученик ће 

бити у 

стању да 

 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остварено

сти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г 
Облик рада Методе 

1. ИКТ • унесе и 

мења 

податке у 

табели; 

• разликује 

типове 

података у 

ћелијама 

табеле; 

• сортира 

и 

филтрира 

податке по 

задатом 

критерију

му; 

• користи 

формуле 

Радно 

окружење 

програма за 

табеларне 

прорачуне. 

Креирање 

радне 

табеле и 

унос 

података 

(нумерички

, 

текстуални, 

датум, 

време....). 

Формуле и 

функције.  

Примена 

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, 

Демонстрати

вна, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачк

ог рада уз 

примену 

ИКТ 

Сви 

предмети  

Вредновањ

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединач

ни и 

тимски рад 

Вршњачко 

оцењивањ

е 

Практични 

радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

Уноси и мења 

податке у 

табели. 

 

Успешно 

сортира и 

филтрира 

податке по 

задатим 

критеријумим

а; 

 

Успешно 

користи 

формуле за 

израчунавање 
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за 

израчунав

ање 

статистика

; 

• 

представи 

визуелно 

податке на 

oдговарају

ћи начин; 

• примени 

основне 

функције 

форматира

ња табеле, 

сачува је у 

пдф 

формату и 

одштампа; 

 

формула за 

израчунава

ње 

статистика. 

Сортирање 

и 

филтрирањ

е података. 

Груписање 

података и 

израчунава

ње 

статистика 

по групама.  

Визуелизац

ија 

података − 

израда 

графикона. 

Форматира

ње табеле 

(вредности 

и ћелија) и 

припрема за 

штампу. 

Рачунарств

о у облаку 

препознавања 

и 

установљавањ

а личних 

стратегија 

учења код 

ученика 

● практичан 

рад у групама 

или 

индивидуално, 

индивидуализа

ција је 

неопходна код  

исправности и 

нагласити 

значај 

исправљања 

грешака 

приликом 

израде задатка 

Настава се 

реализује у 

групама 

(оквирно 15 

ученика у 

групи) 

знања, 

повезивањ

е градива 

са већ 

стеченим и 

са 

градивом 

из других 

предмета 

стастике; 

 

Примени 

основне 

функције 

форматирања 

табеле, сачува 

је у пдф 

формату и 

одштампа; 
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− дељене 

табеле 

(нивои 

приступа, 

измене и 

коментари). 

Часови се 

реализују у 

кабинету за 

информатику. 

( дигиталној 

учионици ) 

 

2. ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНО

СТ 

•приступи 

дељеном 

документу

, 

коментари

ше и врши 

измене 

унутар 

дељеног 

документа

; 

• разуме 

на које све 

начине 

делимо 

личне 

податке 

приликом 

 Заштита 

личних 

података. 

Права 

детета у 

дигиталном 

добу 

Отворени 

подаци. 

 

 

 

Демонстрати

вна, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачк

ог рада уз 

примену 

ИКТ 

Сви 

предмети 

Вредновањ

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединач

ни и 

тимски рад 

Вршњачко 

оцењивањ

е 

Практични 

радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивањ

-чува и 

организује 

податке 

локално и у 

облаку; 

– одговорно и 

правилно 

користи ИКТ 

уређаје у 

мрежном 

окружењу; 

– примењује 

поступке и 

правила за 

безбедно 

понашање и 

представљање 

на мрежи; 

– разуме везу 
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коришћењ

а 

интернета 

• разуме 

везу 

између 

ризика на 

интернету 

и кршења 

права; 

• објасни 

појам 

„отворени 

подаци”;  

• 

успостави 

везу 

између 

отварања 

података и 

стварања 

услова за 

развој 

иновација 

и 

привредни

х грана за 

које су 

доступни 

е градива 

са већ 

стеченим и 

са 

градивом 

из других 

предмета 

између ризика 

на интернету 

и кршења 

права; 

– објасни 

појам 

„отворени 

подаци”;  
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отворени 

подаци; 

 

3. РАЧУНАРС

ТВО 

• унесе 

серију 

(низ) 

података; 

• изврши 

једноставн

е анализе 

низа 

података 

(израчуна 

збир, 

просек, 

проценте, 

...); 

• графички 

представи 

низове 

података 

(у облику 

линијског, 

стубичаст

ог или 

секторског 

дијаграма)

Радно 

окружење 

програма за 

табеларне 

прорачуне. 

Креирање 

радне 

табеле и 

унос 

података 

(нумерички

, 

текстуални, 

датум, 

време....). 

Формуле и 

функције.  

Примена 

формула за 

израчунава

ње 

статистика. 

Сортирање 

и 

 

Демонстрати

вна, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачк

ог рада уз 

примену 

ИКТ 

Сви 

предмети 

Вредновањ

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединач

ни и 

тимски рад 

Вршњачко 

оцењивањ

е 

Практични 

радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивањ

е градива 

са већ 

стеченим и 

са 

– самостално 

креира 

једноставан 

програм у 

текстуалном 

програмском 

језику; 

– користи 

математичке 

изразе за 

израчунавањ

а у 

једноставни

м 

програмима; 

– објашњава 

и примењује 

одговарајућу 

програмску 

структуру 

(наредбе 

доделе, 

гранања, 

петље); 

– користи у 
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; 

• унесе 

табеларне 

податке 

или их 

учита из 

локалних 

датотека и 

сними их; 

• изврши 

основне 

анализе и 

обраде 

табеларни

х података 

(по 

врстама и 

по 

колонама, 

сортирање

, 

филтрира

ње, ...);  

филтрирањ

е података. 

Груписање 

података и 

израчунава

ње 

статистика 

по групама.  

Визуелизац

ија 

података − 

израда 

графикона. 

Форматира

ње табеле 

(вредности 

и ћелија) и 

припрема за 

штампу. 

Рачунарств

о у облаку 

− дељене 

табеле 

(нивои 

приступа, 

измене и 

коментари). 

градивом 

из других 

предмета 

 

оквиру 

програма 

нумеричке, 

текстуалне и 

једнодименз

ионе 

низовске 

вредности; 

– самостално 

разлаже 

сложени 

проблем на 

једноставниј

е 

функционал

не целине 

(потпрограм

е); 

– проналази 

и отклања 

грешке у 

програму; 

– сарађује са 

осталим 

члановима 

групе у 

одабиру 

теме, 

прикупљању 

и обради 
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материјала, 

представљањ

у пројектних 

резултата и 

закључака; 

4. ПРОЈЕКТН

И ЗАДАЦИ 

 

• изврши 

анализе 

које 

укључују 

статистике 

по 

групама; 

• сарађује 

са осталим 

члановима 

групе у 

свим 

фазама 

пројектног 

задатка 

• 

самовредн

ује своју 

улогу у 

оквиру 

пројектног 

задатка/ти

ма; 

Онлајн 

упитник 

(креирање 

− типови 

питања, 

дељење − 

нивои 

приступа и 

безбедност)

. 

Онлајн 

упитник 

(прикупља

ње и обрада 

података, 

визуaлизац

ија). 

Отворени 

подаци. 

Инфографи

к. 

Управљање 

дигиталним 

 Демонстрати

вна, 

Метод 

практичног 

рада, 

Метод 

истраживачк

ог рада уз 

примену 

ИКТ 

Сви 

предмети 

Вредновањ

е 

акивности 

ученика 

кроз 

појединач

ни и 

тимски рад 

Вршњачко 

оцењивањ

е 

Практични 

радови, 

вежбе, 

квизови, 

тестови 

знања, 

повезивањ

е градива 

са већ 

стеченим и 
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• креира 

рачунарск

е програме 

који 

доприносе 

решавању 

пројектног 

задатка; 

• поставља 

резултат 

свог рада 

на 

Интернет 

ради 

дељења са 

другима уз 

помоћ 

наставник

а. 

• вреднује 

своју 

улогу у 

групи при 

изради 

пројектног 

задатка и 

уређајима 

(програмир

ање 

уређаја). 

Фазе 

пројектног 

задатка од 

израде 

плана до 

представља

ња решења. 

Израда 

пројектног 

задатка у 

корелацији 

са другим 

предметима

. 

Вредновањ

е резултата 

пројектног 

задака. 

 

са 

градивом 

из других 

предмета 
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Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Рачунарство Рад са подацима / 

2. ИКТ Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

/ 

3. Дигитална писменост Компетенција за целоживотно учење 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

/ 

активност

и за које је 

био 

задужен 
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4. Пројектни задаци Решавање проблема 

Сарадња 

/ 

Напомена: Не постоје стандарди за предмет Информатика и рачунарство 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Просветни гласник бр. 11/19 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, 

да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, 

коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Обрада Утврђивање Свега 

1. ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 

– процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у животном и 

радном окружењу; 

– анализира опасности од неправилног 

коришћења електричних апарата и 

уређаја и познаје поступке пружања прве 

помоћи; 

– образложи важност енергетске 

ефикасности електричних уређаја у 

домаћинству; 

– повеже професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике са 

сопственим интересовањима 

4 2 6 

2. САОБРАЋАЈ – упореди карактеристике електричних и 

хибридних саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

– разуме значај електричних 

иелектронских уређаја у саобраћајним 

средствима; 

– користи доступне телекомуникационе 

уређаје и сервисе;  

 

4 2 6 

3. ТЕХНИЧKА И  

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

– класификује компоненте ИКТ уређаја 

према намени; 

– процени значај управљања процесима и 

уређајима помоћу ИКТ; 

– црта електричне шемеправилно 

6 12 18 



 

 

користећи симболе; 

– користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола; 

– састави електромеханички модел 

–  управља њиме помоћу интерфејса; 

 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

– објасни систем производње, 

трансформације и преноса електричне 

енергије; 

– анализира значај коришћења обновљивих 

извора електричне енергије; 

– разликује елементе кућне електричне 

инсталације;  

– повеже електрично и/или електронско 

колопрема задатојшеми;  

– користи мултиметар; 

– анализира карактеристике електричних 

машина и повезује их са њиховом 

употребом; 

– класификује електронске компоненте на 

основу намене; 

– аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти;  

 

14 6 20 

5. KОНСТРУKТОРСK

О МОДЕЛОВАЊЕ 

– самостално/тимски истражује и 

осмишљавапројекат; 

– креира документацију, развије и 

представи бизнис план производа; 

– саставипроизвод према осмишљеном 

решењу; 

– састави и управља једноставним 

школским роботом или мехатроничким 

4 14 18 



 

 

моделом;  

– представи решење готовог 

производа/модела; 

– процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређење реализованог 

пројекта. 

 

   32 36 68 

 



 

 

 

Р.бр

. 

 

Тема/об

ласт 

 

Исходи 

По 

завршетку 

теме 

ученик ће 

бити у 

стању да 

 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредм

етно 

повезивањ

е 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остваре

ности 

исхода 

Евалуација квалитета 

испланираног 

Облик 

рада 

Методе 

1. ЖИВОТ

НО И 

РАДНО 

ОКРУЖ

ЕЊЕ 

– процени 

значај 

електроте

хнике, 

рачунарст

ва и 

мехатрон

ике у 

животном 

и радном 

окружењу

; 

– анализира 

опасност

и од 

неправил

ног 

коришће

ња 

електрич

Увод у 

електротехни

ку, 

рачунарство 

и 

мехатронику. 

Електрична 

инсталација-

опасност и 

мере 

заштите.  

Примена 

електричних 

апарата и 

уређаја у 

домаћинству, 

штедња 

енергије и 

енергетска 

ефикасност. 

фронтал

ни 

групни 

индивид

уални 

 

 

 

 

вербална, 

демонстр

ација, 

комбинов

ана 

метода 

метода 

учења 

путем 

открића, 

ситуацио

но учење 

кроз 

компјуте

рску 

симулаци

 

 

 

 

 

 

Информати

ка 

Физика 

Биологија 

 

Вреднов

ање 

акивност

и 

ученика 

кроз 

поједина

чни и 

тимски 

рад 

Вршњач

ко 

оцењива

ње 

 

 

Тестови 

знања 

Знају да процене значај 

електротехнике, 

рачунарства и 

мехатронике у 

животном и радном 

окружењу 

Знају да изврше 

поређење електричних 

уређаја према 

ефикасности.   

Знају правилну 

употребу електричних 

апарата и уређаја 

Повезују занимања у 

области електротехнике 

 



 

 

них 

апарата и 

уређаја и 

познаје 

поступке 

пружања 

прве 

помоћи; 

– образлож

и важност 

енергетск

е 

ефикасно

сти 

електрич

них 

уређаја у 

домаћинс

тву; 

– повеже 

професије 

(занимањ

а) у 

области 

електроте

хнике и 

мехатрон

ике са 

Професије 

(занимања) у 

области 

електротехни

кеи 

мехатронике. 

ју 

 



 

 

сопствени

м 

интересов

ањима 

2. САОБР

АЋАЈ 

– упореди 

карактери

стике 

електрич

них и 

хибридни

х 

саобраћај

них 

средстава 

са 

конвенци

оналним; 

– разуме 

значај 

електрич

них 

иелектро

нских 

уређаја у 

саобраћај

ним 

средстви

ма; 

Саобраћајна 

средства на 

електропогон  

− врсте и 

карактеристи

ке. 

Хибридна 

возила. 

Електрични и 

електронски 

уређаји у 

саобраћајним 

средствима. 

Основи 

телекомуник

ација.  

 

фронтал

ни 

групни и 

индивид

уални 

вербална, 

демонстр

ација, 

комбинов

ана 

метода 

метода 

учења 

путем 

открића, 

ситуацио

но учење 

кроз 

компјуте

рску 

симулаци

ју 

 

Информати

ка 

Географија 

Вреднов

ање 

акивност

и 

ученика 

кроз 

поједина

чни и 

тимски 

рад 

Вршњач

ко 

оцењива

ње 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практич

них 

вештина 

Знају предности и 

недостатке хибридних и 

 електричних возила 

Знају    елементе 

 система (уређаје за 

производњу и 

 акумулацију 

електричне енергије, 

електропокретач, уређај 

за паљење 

 радне смеше 

,уређаје за 

 сигнализацију)  

Познају систем рада 

телекомуникационе 

технологије, 

 мобилне телефоније и 

 мобилних апликација 

 

 

 

 

 

 



 

 

– користи 

доступне 

телекому

никацион

е уређаје 

и сервисе;  

3. ТЕХНИ

ЧKА И  

ДИГИТ

АЛНА 

ПИСМЕ

НОСТ 

– класифик

ује 

компонен

те ИКТ 

уређаја 

према 

намени; 

– процени 

значај 

управљањ

а 

процесим

а и 

уређајима 

помоћу 

ИКТ 

– црта 

електрич

не 

шемеправ

илно 

користећ

Основне 

компоненте 

ИКТ уређаја. 

Управљање 

процесима и 

стварима на 

даљину 

помоћу ИКТ.  

Основни 

симболи у 

електротехни

ци. 

Рачунарски 

софтвери за 

симулацију 

рада 

електричних 

кола. 

Израда и 

управљање 

електромехан

фронтал

ни 

групни и 

индивид

уални 

вербална, 

демонстр

ација, 

комбинов

ана 

метода 

метода 

учења 

путем 

открића, 

ситуацио

но учење 

кроз 

компјуте

рску 

симулаци

ју 

 

Информати

ка 

Математика 

Ликовно 

Вреднов

ање 

акивност

и 

ученика 

кроз 

поједина

чни и 

тимски 

рад 

Вршњач

ко 

оцењива

ње 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практич

них 

вештина  

Знају  основне симболе 

и ознаке које се користе 

у електричним шемама 

и оспособљени су  за 

њихово цртање  Знају 

управљати 

електромеханичким 

моделима користећи 

ИКТ и интерфејс 

Познају управљање 

моделима са рачунаром 



 

 

и 

симболе; 

– користи 

софтвере 

за 

симулаци

ју рада 

електрич

них кола; 

– састави 

електром

еханички 

модел 

–  управља 

њиме 

помоћу 

интерфејс

а; 

ичким 

моделом. 

 

 

4. РЕСУРС

И И 

ПРОИЗВ

ОДЊА 

– објасни 

систем 

производ

ње, 

трансфор

мације и 

преноса 

електрич

не 

енергије; 

Електроенерг

етски систем.  

Производња, 

трансформац

ија и  

пренос 

електричне 

енергије.  

Обновљиви 

извори 

фронтал

ни 

групни и 

индивид

уални 

вербална, 

демонстр

ација, 

комбинов

ана 

метода 

 

Сви 

предмети 

Вреднов

ање 

акивност

и 

ученика 

кроз 

поједина

чни и 

тимски 

рад 

Познају рад 

електроенергетског 

система 

Знају значај 

обновљивих извора 

енергије 

Познају електро- 

инсталациони прибор 

Знају електричне 

машине и повезују их са 



 

 

– анализира 

значај 

коришће

ња 

обновљив

их извора 

електрич

не 

енергије; 

– разликује 

елементе 

кућне 

електрич

не 

инсталац

ије;  

– повеже 

електрич

но и/или 

електронс

ко 

колопрем

а 

задатојше

ми;  

– користи 

мултимет

ар; 

електричне 

енергије. 

Електро- 

инсталацион

и материјал и 

прибор.  

Кућне 

електричне 

инсталације. 

Састављање 

електричних 

кола  

Коришћење 

фазног 

испитивача и 

мерење 

електричних 

величина 

мултиметром

.  

Електричне 

машине. 

Електротехн

ички апарати 

и уређаји у 

домаћинству. 

Основни 

Вршњач

ко 

оцењива

ње 

 

Тестови 

знања 

 

Тестови 

практич

них 

вештина 

употребом 

Знају да повезују 

струјна кола према 

шеми 

Познају електронске 

компоненте 

Знају значај рециклаже 

електронског отпада 



 

 

– анализира 

карактери

стике 

електрич

них 

машина и 

повезује 

их са 

њиховом 

употребо

м; 

– класифик

ује 

електронс

ке 

компонен

те на 

основу 

намене; 

– аргумент

ује значај 

рециклаж

е 

електронс

ких 

компонен

ти;  

електронике.  

Рециклажа 

електронских 

компоненти. 

5 КОНСТ – самостал Моделовање групни и вербална,  вршњачк Самостално или у групи 



 

 

РУКТОР

СКО 

МОДЕЛ

ОВАЊЕ 

но/тимск

и 

истражује 

и 

осмишља

ва 

пројекат; 

– креира 

документ

ацију, 

развије и 

представи 

бизнис 

план 

производ

а; 

– саставипр

оизвод 

према 

осмишље

ном 

решењу; 

– састави и 

управља 

једностав

ним 

школским 

роботом 

електричних  

машина и 

уређаја.  

Огледи са 

електропанел

има. 

Коришћење 

интерфејса за 

управљање 

помоћу 

рачунара. 

Израда 

једноставног 

школског 

робота 

сопствене 

 

конструкције 

или из 

конструкторс

ког комплета. 

Рад на 

пројекту: 

израда 

производа/мо

дела; 

управљање 

индивид

уални 

демонстр

ација, 

комбинов

ана 

метода 

 

о 

оцењива

ње 

знају да израђују 

пројектни задатак 

Знају да користе 

интерфејс за управљање 

помоћу рачунара 

Знају да израђују моделе 

електричних машина и 

уређаја, аутоматских 

система, робота, 

електронских склопова 

и модела који користе 

обновљиве изворе 

енергије   

Знају да управљају 

моделом; 

Знају да процењују свој 

рад на основу 

критеријума и предлажу 

унапређења 



 

 

 

Ред

ни 

број 

наст

авне 

теме 

 

НАСТАВ

НА 

ТЕМА / 

ОБЛАСТ 

 

ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТН

ЕЦИЈE 

МЕСЕЦ 

OБРА

ДА 

УТВРЂ

ИВАЊ

Е 

СВЕГ

А 
IX X 

X

I 

XI

I 
I II 

I

I

I 

I

V 
V VI 

или 

мехатрон

ичким 

моделом;  

– представи 

решење 

готовог 

производ

а/модела; 

– процењуј

е свој рад 

и рад 

других и 

предлаже 

унапређе

ње 

реализова

ног 

пројекта. 

моделом; 

представљањ

е 

производа/мо

дела. 

 



 

 

1.  

Животно 

и радно 

окружењ

е 

 

– процени 

значај 

електротехн

ике, 

рачунарства 

и 

мехатронике 

у животном 

и радном 

окружењу; 

– анализира 

опасности 

од 

неправилног 

коришћења 

електричних 

апарата и 

уређаја и 

познаје 

поступке 

пружања 

прве 

помоћи; 

– образложи 

важност 

енергетске 

ефикасности 

електричних 

уређаја у 

домаћинств

у; 

– повеже 

• 

Оспособљен 

да повеже 

развој 

електротехни

ке,рачунарст

ва и 

мехатронике 

и њихов 

допринос 

подизању 

квалитета 

живота и 

рада. 

. Оспособљен 

да, анализира 

опасности од 

неправилног 

коришћења 

електричних 

апарата и 

уређаја и 

познаје 

поступке 

пружања 

прве помоћи; 

 

.Оспособљен 

да,образложи 

важност 

6          4 2 6 



 

 

професије 

(занимања) 

у области 

електротехн

ике и 

мехатронике 

са 

сопственим 

интересовањ

има 

енергетске 

ефикасности 

електричних 

уређаја у 

домаћинству; 

• 

Оспособљен 

да препозна 

могућности 

уштеде 

енергије у 

домаћинству 

и смањење 

трошкова 

коришћења 

исте. 

• Упознат са 

подручјима 

човековог 

рада и 

производње, 

занимањима 

и пословима 

у области 

електротехни

ке 

2. Саобраћа

ј 

• упореди 

карактеристик

е електричних 

и хибридних 

•Оспособљен

и да истраже 

предности и 

2 4         4 2 6 



 

 

саобраћајних 

средстава са 

конвенционал

ним; 

• разуме значај 

електричних и 

електронских 

уређаја у 

саобраћајним 

средствима; 

• користи 

доступне 

телекомуникац

ионе уређаје и 

сервисе;  

 

 

недостатке 

возила на 

електрични и 

хибридни 

погон и 

упореде их са 

конвенциона

лним 

возилима. 

• Упознат да 

разуме значај 

електричних 

и 

електронских 

уређаја у 

саобраћајним 

средствима; 

• Схватио 

значај 

исправности 

наведених 

подсистема 

код возила 

друмског 

саобраћаја са 

безбедоносно

г 



 

 

становишта. 

• 

Оспособљен 

да 

самостално 

користи 

доступне 

телекомуник

ационе 

уређаје и 

сервисе;  

 • Упознат са 

улогом 

основних 

компоненти 

рачунара, 

таблета, 

паметних 

телефона и 

осталих 

савремених 

ИКТ уређаја 

3. Техничк

а и 

дигиталн

а 

писменос

т 

• класификује 

компоненте 

ИКТ уређаја 

према намени; 

• процени 

значај 

управљања 

• 

Оспособљен 

да 

самостално 

класификује 

компоненте 

 6 8 4       6 12 18 



 

 

процесима и 

уређајима 

помоћу ИКТ; 

• црта 

електричне 

шемеправилно 

користећи 

симболе; 

• користи 

софтвере за 

симулацију 

рада 

електричних 

кола; 

• састави 

електромехани

чки модел 

. управља 

њиме помоћу 

интерфејса 

 

ИКТ уређаја 

према 

намени 

• 

Оспособљен 

да користи 

рачунарске 

апликације и 

софтвере за 

симулацију 

рада 

електричних 

кола; 

. 

• Упознат са 

појмом и 

улогом 

интерфејса у 

управљању  и 

контроли. 

• 

Оспособљен 

да управља 

моделима 

користећи 

рачунар.. 

• Схватио 



 

 

значај и 

улогу 

рачунарске 

технике код 

функциониса

ња и 

коришћења 

савремених 

апарата и 

уређаја. 

• 

Оспособљен 

да 

самостално 

користи 

савремене 

ИКТ уређаје. 

 

4. Ресурси 

и 

производ

ња 

• објасни 

систем 

производње, 

трансформациј

е и преноса 

електричне 

енергије; 

• анализира 

значај 

• Упознат са 

електроенерг

етским 

системом 

наше земље 

значајем 

рационалног 

коришћења 

   4 6 6 4    14 6 20 



 

 

коришћења 

обновљивих 

извора 

електричне 

енергије; 

• разликује 

елементе кућне 

електричне 

инсталације;  

• повеже 

електрично 

и/или 

електронско 

коло према 

задатој шеми;  

 • користи 

мултиметар; 

• анализира 

карактеристик

е електричних 

машина и 

повезује их са 

њиховом 

употребом; 

• класификује 

електронске 

компоненте на 

основу намене; 

• аргументује 

значај 

рециклаже 

електронских 

расположиви

х ресурса и 

принципима 

очувања 

животне 

средине. 

• 

Оспособљен 

да анализира 

значај 

коришћења 

обновљивих 

извора 

електричне 

енергије 

•Оспособљен 

да разликује 

елементе 

кућне 

електричне 

инсталације 

• 

Оспособљен 

да правилно 

и безбедно 

повеже 



 

 

компоненти;  

 

 

електрично 

и/или 

електронско 

коло према 

задатој шеми 

• 

Оспособљен 

да користи 

мултиметар 

• 

Оспособљен 

да анализира 

карактеристи

ке 

електричних 

машина и 

повезује их 

са њиховом 

употребом 

• Стекао 

основна 

знања и 

класификује 

електронске 

компоненте 

на основу 

намене; 



 

 

• Упознат са 

значајем 

рециклаже 

електронских 

компоненти 

за заштиту 

животне 

средине;  

 

 

5. Констру

кторско 

моделова

ње 

• 

самостално/ти

мски истражи 

и реши задати 

проблем у 

оквиру 

пројекта; 

• креира 

документацију, 

развије и 

представи 

бизнис план 

производа; 

• састави 

производ 

према 

осмишљеном 

решењу; 

• 

Оспособљен 

да 

самостално 

проналази 

информације 

потребне за 

израду 

модела 

машинске 

конструкције 

користећи 

ИКТ-е.  

• 

Оспособљен 

да 

самостално/ 

      4 6 8  4 14 18 



 

 

 

• састави и 

управља 

једноставним 

школским 

роботом или 

мехатронички

м моделом 

• представи 

решење 

готовог 

производа/мод

ела; 

• процењује 

свој рад и рад 

других и 

предлаже 

унапређење 

реализованог 

пројекта. 

 (прецизност, 

педантност и 

сл.). 

 

 

тимски 

дефинише 

задатак у 

оквиру мини 

пројекта и 

представи 

алгоритам 

израде 

производа од 

идеје до 

реализације. 

• 

Оспособљен 

да 

самостално 

или у групи, 

у оквиру 

мини 

пројекта 

израде 

макете/модел

а, креира 

планску 

документациј

у користећи 

рачунарске 

апликације. 



 

 

• 

Оспособљен 

да 

самостално 

или у оквиру 

групе 

практично 

израђује 

изабрани 

модел 

производних 

машина, 

саобраћајних 

средстава, 

транспортних 

машина и 

уређаја или 

претварача 

енергије.  

 

УКУПНО 
8 10 8 8 6 6 8 6 8  32 36 68 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ предмета музичка култура је да код ученика, развијајући интересовања за музичку 

уметност, стваралачко и критичко мишљење формира естетску перцепцију и музички 

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

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: 8. 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. 

Човек и музика и 

слушање/извођење/ 

стваралаштво 

У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 

стању да: 

 повеже  различите видове  музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали;  

 уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у романтизму, импресионизму 

и савременом добу; 

 препознаје националне игре у делима 

уметничке музике; 

 наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

романтизма, импресионизма и савременог 

доба;  

 разликује музичке форме романтизма, 

импресионизма и савременог доба; 

 идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника 

романтизма, импресионизма и савременог 

доба; 

 идентификује елементе музике ранијих епоха 

као инспирацију у музици савременог доба; 

 

6 2 8 

2. 

Музички инструменти и 

слушање/извођење/ 

стваралаштво 

У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 

стању да: 

 препозна врсту дувачких инструмента по 

5 1 6 



 

 

изгледу и звуку; 

 опише начин добијања тона код дувачких 

инструмената; 

 

3. 

Слушање музике У оквиру области/теме ученица/ученик ће бити у 

стању да: 

 наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

романтизма, импресионизма и савременог 

доба;  

 разликује музичке форме романтизма, 

импресионизма и савременог доба; 

 идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника 

романтизма, импресионизма и савременог 

доба; 

 идентификује елементе музике ранијих епоха 

као инспирацију у музици савременог доба; 

 препозна врсту дувачких инструмента по 

изгледу и звуку; 

 

5 2 7 

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 

реч, ликовна уметност); 

 учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

9 2 11 



 

 

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 

Број часова написан је само оквирно, јер скоро сваки час музичке културе подразумева све теме. 

  



 

 

Р.б

р. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланирано

г Облик 

рада 

Методе 

1. ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 повеже  

различите 

видове  

музичког 

изражава

ња са 

друштвен

о-

историјск

им 

амбијенто

м у коме 

су 

настали; 

 уочи 

основне 

карактери

стике 

музичког 

стваралаш

тва у 

Романтизам 

Програмска и 

апсолутна 

музика 

Соло песма, 

Клавирска 

минијатура, 

Националне и 

стилизоване 

игре (полка, 

мазурка, 

чардаш, 

казачок, 

сиртаки, 

валцер, 

танго...); 

Музичко 

сценска дела 

Сметана, 

Дворжак, 

Шопен, Лист, 

Шуберт, 

Фронтални

, 

Рад у 

групи, 

Рад у пару,  

индивидуа

лни 

Монолош

ка, 

Дијалнош

ка 

комбинов

ана 

Историја 

Географија 

Српски језик 

 

Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

Панои 

Квизови 

Игре 

Презентац

ије 

Анкете 

Испланирано 

води ка 

остварењу 

написаних 

исхода кроз 

наставне 

садржаје 

-наставник 

приликом 

планирања 

води рачуна 

о исходима 

који су 

преузети из 

школског 



 

 

романтиз

му, 

импресио

низму и 

савремено

м добу; 

 препознај

е 

национал

не игре у 

делима 

уметничке 

музике; 

 наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактери

стична за 

период 

романтиз

ма, 

импресио

низма и 

савремено

г доба; 

 разликује 

музичке 

форме 

романтиз

ма, 

Шуман, 

Паганини, 

Верди, 

Пучини, 

Росини, 

Чајковски, 

Бородин, 

Мусоргски, 

Мокрањац, 

Импресиониза

м 

Равел, Дебиси, 

Савремено 

доба 

Жанрови: 

Џез, 

популарна 

музика, 

апстрактна 

музика 

Импровизациј

а (појам) 

Стравински, 

Прокофјев, 

Коњовић 

К. Бабић, Вера 

правилника 

за 8. разред 

-наставник 

планира 

садржаје за 

теме 

премапрописа

ном 

правилнику 

-наставник 

бира 

адекватне 

облике рада 

и методе у 

циљу 

остваривања 

исхода 

предмета 

-наставник 



 

 

импресио

низма и 

савремено

г доба; 

 идентифи

кује 

репрезент

ативне 

музичке 

примере 

најзначајн

ијих 

представн

ика 

романтиз

ма, 

импресио

низма и 

савремено

г доба; 

 идентифи

кује 

елементе 

музике 

ранијих 

епоха као 

инспирац

ију у 

музици 

савремено

г доба; 

 

Миланковић планира 

пригодне 

провере 

остварености 

исхода за 

сваку 

тему/бласт 



 

 

2. МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕН

ТИ 

 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 препозна 

врсту 

дувачких 

инструме

нта по 

изгледу и 

звуку; 

 опише 

начин 

добијања 

тона код 

дувачких 

инструме

ната; 

 

Дувачки 

инструменти 

  Историја Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

Панои 

Квизови 

Презентац

ије 

Анкете 

 

3. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

Елементи 

музичке 

изражајности: 

темпо, 

динамика, 

тонске боје 

различитих 

гласова и 

инструмената. 

Слушање 

  Информатик

а 

Ликовна 

култура 

Историја 

Географија 

Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика; 

Реакција 

ученика на 

слушано 

 



 

 

карактери

стична за 

период 

романтиз

ма, 

импресио

низма и 

савремено

г доба; 

 разликује 

музичке 

форме 

романтиз

ма, 

импресио

низма и 

савремено

г доба; 

 идентифи

кује 

репрезент

ативне 

музичке 

примере 

најзначајн

ијих 

представн

ика 

романтиз

ма, 

импресио

низма и 

световне и 

духовне 

музике 

романтизма, 

4.импресиониз

ма и 

савременог 

доба. 

Слушање 

вокалних, 

вокално-

инструментал

них и 

инструментал

них 

композиција, 

домаћих и 

страних 

композитора. 

Слушање дела 

традиционалн

е народне 

музике 

дело; 

Квизови 

Презентац

ије 

Анкете 



 

 

савремено

г доба; 

 идентифи

кује 

елементе 

музике 

ранијих 

епоха као 

инспирац

ију у 

музици 

савремено

г доба; 

 препозна 

врсту 

дувачких 

инструме

нта по 

изгледу и 

звуку; 

 

4. ИЗВОЂЊЕ 

МУЗИКЕ 

У оквиру 

области/теме 

ученица/учен

ик ће бити у 

стању да: 

 изводи 

музичке 

примере 

користећи 

глас, 

Певање 

песама по 

слуху и из 

нотног текста 

(солмизацијом

), самостално 

и у групи. 

Певање 

песама у 

мештовитим 

  Српски језик 

Енглески 

језик 

Географија 

Историја 

 

Свирање и 

певање 

ученика 

 



 

 

покрет и 

инструме

нте, 

сaмoстaлн

o и у 

групи; 

 изрази 

доживљај 

музике 

језиком 

других 

уметности 

(плес, 

глума, 

писана 

или 

говорна 

реч, 

ликовна 

уметност)

; 

 учeствуje 

у 

шкoлским 

прирeдба

ма и 

мaнифeст

aциjaма; 

 примењуј

е принцип 

сарадње и 

међусобн

таквотима 

(7/8, 5/8) по 

слуху. 

Певање 

песама у 

комбинацији 

са плесним 

покретом. 

Певање и 

свирање из 

нотног текста 

народних и 

уметничких 

композицијана 

инструментим

а Орфовог 

инструментар

ија и/или на 

другим 

инструментим

а. 

Извођење 

једноставнији

х музичких 

примера у 

вези са 

обрађеном 

музичком 

темом. 



 

 

ог 

подстица

ња у 

заједничк

ом 

музицира

њу; 

 понаша се 

у складу 

са 

правилим

а 

музичког 

бонтона у 

различити

м 

музичким 

приликам

а; 

 критички 

просуђује 

утицај 

музике на 

здравље; 

 

Извођење 

(певање или 

свирање) 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

репрезентатит

вних примера 

(одломака/тем

а) у стилу 

музике 

романтизма, 

импресионизм

а и савременог 

доба. 

5. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШ

ТВО 

 Импровизациј

а 

Креирање 

покрета уз 

музику коју 

ученици 

  Техничко 

Информатик

а 

Ликовна 

Продукти 

дечијег 

музичког 

стваралаш

тва (песме, 

ритмичка 

пратња, 

 



 

 

изводе. 

Креирање 

ритмичке 

пратње. 

Реконструкциј

а музичких 

догађаја у 

стилу 

романтизма, 

имспресиониз

ма и 

сваремене 

музике. 

Израда 

дувачких 

инструмената 

од доступних 

материјала. 

култура направљен

и 

инструмен

ти, цртежи 

инспириса

ни 

музиком, 

плесови...) 



 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  ЧОВЕК И МУЗИКА Компетенција за учење, одговорно 

учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација, 

рад с подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција 

Знање и разумевање 

Основни ниво 

У области Знање и разумевање ученик уме да: 

М.К.1.1.2. опише основне карактеристике 

• музичких инструмената и састава 

• историјско-стилских периода 

• музичких жанрова 

• народног стваралаштва. 

Средњи ниво 

У области Знање и разумевање ученик уме да 

анализира повезаност: 

М.К.2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких инструмената са 

музичком 

изражајношћу (на пример, брз темпо са 

живахним карактером) 

М.К. 2.1.2. структуре и драматургије 

одређеног музичког жанра (на пример, 

оперски финале са догађајима у драми) 

М.К. 2.1.3. облика народног музицирања са 



 

 

специфичним контекстом народног живота. 

Напредни ниво 

У области Знање и разумевање ученик: 

М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке 

писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

М.К. 3.1.2. разуме историјске и друштвене 

околности настанка жанра и облика музичког 

фолклора 

М.К. 3.1.3. критички и аргументовано 

образлаже свој суд 

М.К. 3.1.4. уме креативно да комбинује 

изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту (одређени музички поступак доводи 

у везу са жељеним ефектом). 

2. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 

Компетенција за учење, одговорно 

учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација, 

рад с подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција 

Знање и разумевање 

Основни ниво 

У области Знање и разумевање ученик уме да: 

М.К.1.1.2. опише основне карактеристике 

• музичких инструмената и састава 

• историјско-стилских периода 

• музичких жанрова 



 

 

• народног стваралаштва. 

Средњи ниво 

М.К.2.1.1. музичких елемената и 

карактеристика музичких инструмената са 

музичком изражајношћу (на пример, брз темпо 

са живахним карактером) 

Напредни ниво 

М.К. 3.1.1. зна функцију елемената музичке 

писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

3. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Компетенција за учење, одговорно 

учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација, 

рад с подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција 

Слушање музике 

Основни ниво 

У области Слушање музике ученик уме, на 

основу слушања музичких примера да 

именује: 

М.К. 1.2.1. музичке изражајне елементе 

М.К. 1.2.2. извођачки састав 

М. К. 1.2.3. музичке жанрове 

М.К. 1.2.4. српски музички фолклор. 

Средњи ниво 

У области Слушање музике ученик уме да: 

М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике 



 

 

звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената (на пример, узбуркана 

мелодија као резултат специфичног ритма, 

темпа, агогике, динамике, интервалске 

структуре) 

М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног 

жанра. 

Напредни ниво 

У области Слушање музике ученик уме да 

анализира слушни пример и открије везу 

опажених карактеристика са: 

М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком 

димензијом звучног примера 

М.К: 3.2.2 жанровским и историјско-стилским 

контекстом звучног примера 

М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене 

различитих облика музичког фолклора. 

4. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Компетенција за учење, одговорно 

учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација, 

рад с подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција 

Музичко извођење 

Основни ниво 

У области Музичко извођење ученик уме да: 

М.К. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне 

или популарне композиције 

М.К. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне 

или популарне композиције на бар једном 



 

 

инструменту. 

Напредни ниво 

У области Музичко извођење ученик уме да: 

М.К.3.3.1. изведе разноврсни музички 

репертоар певањем и свирањем као солиста и у 

школским ансамблима. 

Знање и разумевање 

Основни ниво 

У области Знање и разумевање ученик уме да: 

МК.1.1.1 препозна основне елементе музичке 

писмености 

5. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Компетенција за учење, одговорно 

учешће у демократском друштву, 

естетичка компетенција, комуникација, 

рад с подацима и информацијама, 

решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција 

Музичко стваралаштво 

Основни ниво 

У области Музичко стваралаштво ученик уме 

да: 

М.К.1.4.1. направи музичке инструменте 

користећи предмете из окружења 

М.К.1.4.2. осмисли мање музичке целине на 

основу понуђених модела 

М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и 

мелодијско-ритмичке деонице на направљеним 

музичким инструментима 



 

 

М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру музике за дати 

жанровски и историјски контекст. 

Напредни ниво 

У области Музичко стваралаштво ученик уме 

да: 

М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за 

Орфов инструментаријум и друге задате 

музичке инструменте 

М.К. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање 

музичке целине (ритмичке и мелодијске) у 

оквиру различитих жанрова и стилова 

М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску 

представу, приредбу или перформанс. 

 

 

  



 

 

ПРИЛОГ   ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености 

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

народног стваралаштва 

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

живахним карактером) 

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

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

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

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

МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд 

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

доводи у везу са жељеним ефектом) 

 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

МК.1.2.1. Уме да именује музичке изражајне елементе 

МК.1.2.2. извођачки састав 



 

 

МК.1.2.3. музичке жанрове 

МК.1.2.4. српски музички фолклор 

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

узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

МК.2.2.2. препозна структуру одређеног музичког жанра 

МК.3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 

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

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

 

3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

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

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

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

 

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

МК.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 

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



 

 

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

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

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

узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

МК.2.2.2. препозна структуру одређеног музичког жанра 

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

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

стилова 

МК.3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу, перформанс
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 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

РАЗРЕД: 8. 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђива

ње 

Свега 

1. КОМПОЗИЦИЈА  

 

 

 

 

 

– бира одговарајући прибор, материјал, 
технику, уређај и апликативни програм за 

изражавање идеја, имагинације, емоција, 
ставова и порука; 

– користи разноврсне податке и информације 
као подстицај за стваралачки рад; 

– примењује знања о елементима и 

принципима компоновања у стваралачком 
раду и свакодневном животу;  

– реализује једноставне ликовне пројекте, 
самостално и у сарадњи са другима; 

– дискутује аргументовано о својим и 
радовима других уважавајући различита 

мишљења; 
– прави презентације усклађујући слику и 

текст и приказујући кључне податке и 

визуелне информације; 
– тумачи садржаје одабраних уметничких дела 

и одабрану визуелну метафорику; 

разговара о значају културне баштине за 

лични развој, развој туризма и очување 

културног идентитета земље. 

6 10 16 

 

2. НАСЛЕЂЕ 

 

 

 

 

3 3 6 

3. 

КОМУНИКАЦИЈ

А 

6 6  

12 

 

УКУПНО: 15 19 34 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

КОМПОЗИЦИ

ЈА  

 

 

 

 

 

– бира 

одговарају
ћи прибор, 

материјал, 

технику, 
уређај и 

апликатив
ни 

програм за 
изражавањ

е идеја, 
имагинаци

је, 
емоција, 

Примена 

принципа 

компонова

ња. 

Простор и 

пропорције 

(ергономија

, 

перспектив

а). 

Фронтални 

обликрада 

Индивидуа

лни  

 

Илустратив

но-

демонстра 

тивне 

вербалне 

Музичка 

култура 

Техника и 

технологија 

Српски језик 

Однос 

према раду 

Однос 

према себи 

Однос 

према 

другима 

Разумевањ

 

Самопроце

на 

наставника 

Анкетирањ

е ученика  



 

 

2.  НАСЛЕЂЕ ставова и 

порука; 
– користи 

разноврсне 
податке и 

информац
ије као 

подстицај 

за 
стваралачк

и рад; 
– примењује 

знања о 
елементим

а и 
принципи

ма 

компонова
ња у 

стваралачк
ом раду и 

свакоднев
ном 

животу;  
– реализује 

једноставн

е ликовне 
пројекте, 

самосталн
о и у 

сарадњи са 
другима; 

– дискутује 

Културна 

баштина 

(значај, 

заштита и 

промоција 

наслеђа). 

Најзначајни

ја 

уметничка 

остварења и 

уметници, 

локалитети 

и 

споменици 

на 

територији 

Србије и у 

свету. 

Фронтални 

обликрада 

Индивидуа

лни  

 

Илустратив

но-

демонстра 

тивне 

вербалне 

Историја – 

Основи 

проучавања 

прошлости 

 

Географија- 

култура 

разлилитих 

народа 

е 

Повезивањ

е 

Оригиналн

ост 

Организац

ија 

композициј

е 

Вербално 

изражавањ

е 

Употреба 

техника и 

средстава 

Самопроце

на 

наставника 

Анкетирањ

е ученика 

3. 

КОМУНИКАЦ

ИЈА 

Декодирањ

е слике 

(теме, 
мотиви, 

поруке, 

Фронтални 

обликрада 

Индивидуа

Илустратив

но-

Музичка 

култура 

Техника и 

Самопроце

на 



 

 

аргументо

вано о 
својим и 

радовима 
других 

уважавајућ
и 

различита 

мишљења; 
– прави 

презентац
ије 

усклађујућ
и слику и 

текст и 
приказујућ

и кључне 

податке и 
визуелне 

информац
ије; 

– тумачи 
садржаје 

одабраних 
уметнички

х дела и 

одабрану 
визуелну 

метафорик
у; 

разговара о 

значају 

метафора, 

алегорија, 
пиктограми

...). 

Пројекти 

(цртеж, 

слика, 

скулптура, 

дигитална 

фотографиј

а, филм, 

анимација, 

игрице, 

стрип, 

графити, 

мурали, 

инсталације

, шминка и 

боди арт, 

одевне 

комбинациј

е и 

лни  

 

демонстра 

тивне 

вербалне 

технологија 

Српски језик 

Страни 

језици 

наставника 

Анкетирањ

е ученика 



 

 

културне 

баштине за 

лични 

развој, 

развој 

туризма и 

очување 

културног 

идентитета 

земље. 

детаљи...). 

 

 

  



 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна 

тема 

Међупредметне компетенције Стандарди 

1. 

КОМПО 

ЗИЦИЈА  

 

 

 

 

 

Естетичка компетенција   

Компетенција за учење, 

Комуникација,, 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Сарадња 

Одгворан однос према околини 

ЛК.1.1.1. ЛК.1.1.2. ЛК.1.1.3. ЛК.1.2.3. ЛК.1.3.1. ЛК.1.3.2.  

ЛК1.3.3. ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.1.1. ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2. 

 ЛК.2.2.1.  

ЛК.2.3.1.  

ЛК.3.1.1. 

 ЛК.3.1.2. ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.2.4.  

ЛК.3.3.1  

ЛК.3.3.2. 



 

 

Одговоран однос према здрављу 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву 

Решавање проблема 

Дигитална компетенција 

 

 ЛК.3.3.3.  

ЛК.3.3.4 

 

 

ПРИЛОГ : Образовни стандарди за предмет Ликовна култура 

ОСНОВНОМ – 1. нивоу: 

 • разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.1.  

• изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове ЛК.1.1.2. 

 • описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3.  

• описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и периода ЛК.1.3.1.  



 

 

• зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима (нпр. 

костимограф, дизајнер, архитекта...) ЛК.1.3.2.  

• познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију, атеље, 

уметничка радионица...) ЛК1.3.3. 

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

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ – 2. нивоу: 

 • познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала 

визуелних уметности ЛК.2.1.1.  

• образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...) ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2. 

 • одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт ЛК.2.2.1.  

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

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ – 3. нивоу: 

• познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелне 

уметности ЛК.3.1.1. 

 • одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1.  



 

 

• изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао одређени ефекат 

ЛК.3.2.2.  

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

образлаже свој рад и радове других ЛК.3.2.3.  

• уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других ЛК.3.2.4.  

• анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној припадности (описује основне 

карактеристике, намеру уметника...) ЛК.3.3.1  

• описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности ЛК.3.3.2. 

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

• разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота ЛК.3.3.4
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Циљ учења предмета  

Физичко и здравствено васпитање једа ученик унапређује физичке способности, 

моторичкевештине и знања изобласти физичке и здравствене културе,ради очувања 

здравља и примене правилног и редовногфизичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 3 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 102 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђива

ње 

Свега 

 АТЛЕТИКА Ученик ће бити спреман да: 

-примени атлетске 

дисциплине у складу 

са правилима; 

− развија своје физичке 

способности 

применом вежбања из 

атлетике; 

8 4 12 

 ГИМНАСТИКА -одржава равнотежу у 

различитим 

кретањима, изводи 

ротације тела; 

8 4 12 



 

 

− примени вежбања из 

гимнастике за развој 

физичких 

способности; 

 ОДБОЈКА − примени основна 

правила тимских и 

спортских игара; 

− користи усвојене 

елементе технике у 

спортским играма; 

− примени основне 

тактичке елемете; 

− учествује на унутар 

одељенским 

5 5 10 



 

 

такмичењима; 

 ФУДБАЛ  

− примени основна 

правила тимских и 

спортских игара; 

− користи усвојене 

елементе технике у 

спортским играма; 

− примени основне 

тактичке елемете; 

− учествује на унутар 

одељенским 

такмичењима; 

5 5 10 

 РУКОМЕТ − примени основна 5 5 10 



 

 

правила тимских и 

спортских игара; 

− користи усвојене 

елементе технике у 

спортским играма; 

− примени основне 

тактичке елемете; 

− учествује на унутар 

одељенским 

такмичењима; 

 КОШАРКА − примени основна 

правила тимских и 

спортских игара; 

− користи усвојене 

5 5 10 



 

 

елементе технике у 

спортским играма; 

− примени основне 

тактичке елемете; 

− учествује на унутар 

одељенским 

такмичењима; 

 РИТМИКА И ПЛЕС изведе кретања у 

различитом ритму; 

− игра народно коло; 

− изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других 

култура; 

3 3 6 



 

 

 ПОЛИГОНИ  − одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима; 

− примени и поштује 

правила игара у 

складу са етичким 

нормама; 

5 5 10 

 ТЕОРИЈСКА 

НАСТАВА 

− разликује здраве од 

нездравих облика 

исхране 

− правилно користи 

додатке исхрани; 

− примењује 

4  4 



 

 

здравствено- 

хигијенске мере у 

вежбању; 

− правилно реагује и 

пружи основну прву 

помоћ приликом 

повреда; 

− чува животну средину 

током вежбања; 

− анализира штетне 

последице 

конзумирања дувана, 

алкохола, штетних 

енергетских напитака 



 

 

и психоактивних 

супстанци. 

 АКТИВНОСТ ПО 

ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

користи усвојене 

елементе технике у 

спортским играма; 

− примени основне 

тактичке елемете; 

− учествује на унутар 

одељенским 

такмичењима; 

 8 8 

 ТЕСТИРАЊА И 

МЕРЕЊА 

− упоређује и анализира 

сопствене резултате са 

тестирања са 

референтним 

  10 



 

 

вредностима; 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/област 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварено

сти 

исхода 

Евалуаци

ја 

квалитета 

испланир

аног 

Облик 

рада 

Методе 

 АТЛЕТИКА Ученик ће 

бити спреман 

да: 

-примени 

атлетске 

дисциплине у 

складу 

са правилима; 

− развија своје 

физичке 

способности 

применом 

вежбања из 

атлетике; 

Истрајно 

трчање 

Спринтерс

ко трчање. 

Штафетно 

трчање 

Скок 

удаљ. 

Бацања 

кугле. 

Скок увис 

(леђна 

техника). 

Бацање 

„вортекс-

а“. 

Групн и 

инди- 

дуални 

Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу. 

 

 ГИМНАСТИ -одржава Вежбе и 

комбинаци

Инди- Метод 

живе 

-Рад с подацима и 
Посматра Ангажова

ња 



 

 

КА равнотежу у 

различитим 

кретањима, 

изводи 

ротације тела; 

− примени 

вежбања из 

гимнастике за 

развој 

физичких 

способности; 

је 

вежби 

карактерис

тичних за 

поједине 

справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполи

на 

Вратило 

Двовисинс

ки разбој 

Паралелни 

разбој 

Кругови 

Коњ  

Греда 

дуални речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

ње, 

праћење , 

белешке. 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 

 ФУДБАЛ − примени 

основна 

правила 

Елементи 

технике и 

тактике. 

Групни Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

Посматра

ње, 

праћење , 

Ангажова

ња 

ученика, 



 

 

тимских и 

спортских 

игара; 

− користи 

усвојене 

елементе 

технике у 

спортским 

играма; 

− примени 

основне 

тактичке 

елемете; 

− учествује на 

унутар 

одељенским 

такмичењима; 

Игра уз 

примену 

правила 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

белешке. Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 

 РУКОМЕТ − примени 

основна 

правила 

тимских и 

спортских 

игара; 

Елементи 

технике и 

тактике. 

Игра уз 

примену 

Групни Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 



 

 

− користи 

усвојене 

елементе 

технике у 

спортским 

играма; 

− примени 

основне 

тактичке 

елемете; 

− учествује на 

унутар 

одељенским 

такмичењима; 

правила ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

на часу 

 КОШАРКА − примени 

основна 

правила 

тимских и 

спортских 

игара; 

− користи 

усвојене 

елементе 

Елементи 

технике и 

тактике. 

Игра уз 

примену 

правила 

Групни Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 



 

 

технике у 

спортским 

играма; 

− примени 

основне 

тактичке 

елемете; 

− учествује на 

унутар 

одељенским 

такмичењима; 

метод. - Комуникацију  

- Учење 

 ОДБОЈКА − примени 

основна 

правила 

тимских и 

спортских 

игара; 

− користи 

усвојене 

елементе 

технике у 

спортским 

играма; 

Елементи 

технике и 

тактике. 

Игра уз 

примену 

правила 

Групни Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 



 

 

− примени 

основне 

тактичке 

елемете; 

− учествује на 

унутар 

одељенским 

такмичењима; 

 РИТМИКА 

И ПЛЕС 

изведе 

кретања у 

различитом 

ритму; 

− игра 

народно коло; 

− изведе 

основне 

кораке 

плеса из 

народне 

традиције 

других 

култура 

Вежбе са 

вијачом. 

Вежбе са 

обручем. 

Народно 

коло 

„Моравац“

. 

Народно 

коло из 

краја 

у којем се 

школа 

налази. 

Енглески 

Групни Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 



 

 

валцер. 

 ПОЛИГОНИ − одговорно се 

односи 

према 

објектима, 

справама и 

реквизитима; 

− примени и 

поштује 

правила игара 

у 

складу са 

етичким 

нормама; 

Полигон у 

складу са 

реализова

ним 

моторички

м 

садржајим

а. 

Полигон 

са 

препрекам

а 

Инди- 

Видуа-

лни 

Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 

 ТЕОРИЈСКА 

НАСТАВА 

− разликује 

здраве од 

нездравих 

облика 

исхране 

− правилно 

користи 

додатке 

Утицај 

различити

х 

вежбања 

на кардио- 

респирато

рни 

систем, 

скелетно-

мишићни 

Групни Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод. 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 



 

 

исхрани; 

− примењује 

здравствено- 

хигијенске 

мере у 

вежбању; 

− правилно 

реагује и 

пружи 

основну прву 

помоћ 

приликом 

повреда; 

− чува 

животну 

средину 

током 

вежбања; 

− анализира 

штетне 

последице 

конзумирања 

и 

организам 

уопште. 

Здравстве

но-

хигијенске 

мере пре и 

после 

вежбања. 

Значај 

правилне 

исхране. 

Енергетск

и напици и 

њихова 

штетност. 

Прва 

помоћ 

након 

површинс

ких 

повреда, 

уганућа у 

прелома. 

- Комуникацију  

- Учење 



 

 

дувана, 

алкохола, 

штетних 

енергетских 

напитака 

и 

психоактивни

х 

супстанци. 

Значај 

вежбања у 

природи. 

Чување 

околине 

при 

вежбању. 

Последице 

конзумира

ња дувана 

и 

алкохола и 

психоакти

вних 

супстанци 

Правилно 

конзумира

ње 

додатака 

исхрани. 

Мере 

заштите 

репродукт



 

 

ивног 

здравља у 

процесу 

вежбања 

 АКТИВНОС

Т ПО 

ИЗБОРУ 

УЧЕНИКА 

− примени 

основна 

правила 

тимских и 

спортских 

игара; 

− користи 

усвојене 

елементе 

технике у 

спортским 

играма; 

− примени 

основне 

тактичке 

елемете; 

− учествује на 

унутар 

одељенским 

Елементи 

технике и 

тактике. 

Игра уз 

примену 

Правила. 

Групни Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања 

и 

комбиноб

ани 

метод. 

Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу. 



 

 

такмичењима; 

 ТЕСТИРАЊ

А И 

МЕРЕЊА 

.− упоређује и 

анализира 

сопствене 

резултате са 

тестирања са 

референтним 

вредностима; 

Примена 

националн

е 

батерије 

тестова за 

праћење 

физичког 

развоја и 

моторички

х 

способнос

ти 

 Метод 

живе 

речи – 

вербални 

метод, 

Синтетич

ки метод 

практичн

ог 

вежбања. 

-Рад с подацима и 

информацијама 

- Сарадњу 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 - Одговоран 

однос према 

околини 

- Комуникацију  

- Учење 

Посматра

ње, 

праћење , 

белешке. 

Ангажова

ња 

ученика, 

Белешке, 

задовољст

во ученика 

на часу 

 

  



 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

 АТЛЕТИКА Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

ФВ.1.1.3.  

ФВ.1.1.4.  

ФВ.1.1.7.  

ФВ.1.1.9.  

ФВ.2.1.3.  

ФВ.2.1.5.  

ФВ.2.1.6.. 



 

 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 ГИМНАСТИКА Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

ФВ.1.1.19.  

ФВ.1.1.12.  

ФВ.1.1.13.  

ФВ.1.1.17. 

ФВ.1.1.18.  

ФВ.2.1.9.  

ФВ.2.1.10.  

 



 

 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 ОДБОЈКА Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  



 

 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 ФУДБАЛ Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

 



 

 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 РУКОМЕТ Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.1.1.2.  

ФВ.2.1.1.  

 



 

 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 КОШАРКА Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.1.1.2.  



 

 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 РИТМИКА И ПЛЕС Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

Музичко- 

Повезује песму – кораке - ритам 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

ФВ.1.1.20.  

ФВ.1.1.21. 

ФВ.2.1.18.  

 



 

 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 ПОЛИГОНИ Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

ФВ.1.2.1.  

ФВ.2.1.22.  

ФВ.1.3.3.  

 



 

 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 ТЕОРИЈСКА НАСТАВА  

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

ФВ.1.1.2.  

ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.2.1. . 

ФВ.1.1.25.  

ФВ.2.2.1.  

ФВ.2.2.2.  

ФВ.2.2.3.. 

 АКТИВНОСТ ПО ИЗБОРУ 

УЧЕНИКА 

Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

 



 

 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 ТЕСТИРАЊА И МЕРЕЊА Математика-рeши jeднoстaвaн прoблeм из 

свaкoднeвнoг живoтa кoристeћи брojeвни изрaз. 

Биологија- 

идeнтификуje oснoвнe прилaгoђeнoсти 

спoљaшњe грaђe живих бићa нa услoвe живoтнe 

срeдинe 

-Идентификује себе и своје способности у 

односу на своју околину 

ФВ.1.2.2.  

ФВ.1.3.3.  

ФВ.2.2.1.  



 

 

Компетенциј за: 

- Учење 

- Решавање проблема  

- Рад са подацима и информацијама 

- За сарадњу 

- Одговоран однос према здрављу 

 - Одговоран односпрема  околини 

 

 

  



 

 

ПРИЛОГ: Образовни стандарди за предмет Физичко и здравствено васпитање 

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

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

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

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

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике. 

АТЛЕТИКА 

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

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

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. 

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, 

чува и помаже, поштује сигурносна правила. 



 

 

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку 

ОДБОЈКА 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку примењујући основне елементетехнике, неопходна правила и 

сарађује са члановима екипе изражавајући сопственуличност уз поштовањедругих. 

ФВ.1.1.2. Зна функцију одбојке, основне појмове, неопходна правила, основне принципетренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу игра одбојку примењујући виши нивотехнике, већи број правила, једноставније 

тактичке комбинације и уз висок степенсарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других. 

ФУДБАЛ 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра фудбал примењујући основне елементетехнике, неопходна правила и 

сарађује са члановима екипе изражавајући сопственуличност уз поштовање других 

ФВ.1.1.2. Зна функцију фудбала, основне појмове, неопходна правила, основне принципетренинга и пружа прву помоћ. 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра фудбал примењујући виши ниво технике, већи бројправила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен сарадње са члановимаекипе изражава сопствену личност уз поштовање других 

РУКОМЕТ 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет примењујући основнеелементе технике, неопходна правила и 

сарађује са члановима екипе изражавајућисопствену личност уз поштовање других. 

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

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет примењујући виши ниво технике, већи бројправила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен сарадње са члановимаекипе изражава сопствену личност уз поштовање других 

КОШАРКА 



 

 

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући основне елементе технике,неопходна правила и сарађује са члановима 

екипе изражавајући сопствену личност узпоштовање других 

ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, неопходна правила, основне принципетренинга и пружа прву помоћ. 

РИТМИКА И ПЛЕС 

ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у просторуосновним облицима кретања 

(ходање, трчање). 

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

ФВ.2.1.18. Ученик/ученица повезује просторно и временски плесне елементе у целину,изводи и реализује најмање један 

одабрани дечији плес. 

ПОЛИГОНИ 

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

ФВ.2.1.22. Ученик/ученица правилно изводи и показује више комплекса вежбиобликовања без и са реквизитима 

ФВ.1.3.3. Доказује се кроз физичко вежбање 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА 

ФВ.1.1.2. Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основнепринципе тренинга и пружа прву помоћ 

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

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

ФВ.1.1.25. Зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежбиобликовања и њихову терминологију, и 

функцију појединих вежби у комплексу 



 

 

ФВ.2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију. 

ФВ.2.2.2. Ученик/ученица основе тренинга. 

ФВ.2.2.3. Ученик/ученица да дозира оптерећење током вежбања. 

АКТИВНОСТ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи бројправила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен сарадње са члановимаекипе изражава сопствену личност уз поштовање других. 

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицајтренинга. 

ТЕСТИРАЊА И МЕРЕЊА 

ФВ.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичког вежбања 

ФВ.1.3.3. Доказује се кроз физичко вежбање 

ФВ.2.2.1. Ученик/ученица зна терминологију.



 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 
Просветни гласник бр. 11/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ учeњa предмета Физике  јесте упознавање ученика са 

природним појавама и основним законима природе, стицање основе научне писмености, 

оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о 

физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање 

према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1 Осцилторно и таласно 

кретање 

- повезује физичке величине које описују 

осцилације и таласе 

- описује карактеристике звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи примере примене 

ултразвука 

- демонстрира и објасни: осциловање куглице 

клатна и тела обешеног о опругу, осциловање 

жица и ваздушних стубова 

- примењује превентивне мере заштите од буке 

и од прекомерног излагања Сунчевом зрачењу 

3 3+2 8 

2 Светлосне појаве 

- анализира примере одбијања и преламања 

светлости, тоталне рефлексије (огледала, 

сочива) и користи лупу и микроскоп 

- демонстрира и објасни: појаву сенке, 

функционисање ока и корекцију вида 

- примењује превентивне мере заштите од буке 

и од прекомерног излагања Сунчевом зрачењу 

8 5+2 15 

3 Електрично поље 

- демонстрира узајамно деловање 

наелектрисаних тела и објасни од чега оно 

зависи 

- прикаже и опише електрично поље, израчуна 

силу којом поље делује на наелектрисање и 

повеже електрични напон и јачину 

електричног поља 

6 4 10 



 

 

4 Електрична струја 

 

- повеже електрични напон и јачину 

електричног поља 

- објасни провођење струје кроз метале, 

течности и гасове и упореди отпорности 

металних проводника на основу њихових 

карактеристика 

- наводи и користи различите изворе 

електричне струје (ЕМS) и зна да их разврста 

ради рециклаже 

- познаје основне елементе електричног кола и 

уме да их повеже, изабере одговарајући опсег 

мерног инструмента и мери јачину струје и 

напон, одређује вредност отпорности редно и 

паралелно везаних отпорника и резултате 

прикаже табеларно и графички 

- описује ефекте који се испољавају при 

протицању електричне струје 

- описује узајамно деловање два паралелна 

проводника са струјом 

- препозна основна својства наизменичне 

струје, израчуна потрошњу електричне 

енергије у домаћинству и да се придржава 

основних правила безбедности при 

коришћењу електричних уређаја у 

свакодневном животу 

9 6+3 18 



 

 

5 Магнетно поље 

- описује узајамно деловање два паралелна 

проводника са струјом, деловање магнетног 

поља на струјни проводник и принцип рада 

електромагнета и електромотора 

- објасни принцип рада компаса и природу 

Земљиног магнетног поља 

- користи компас и апликације за паметне 

телефона за оријентацију у природи 

4 2 6 

6 Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

- објасни структуру атомског језгра и 

нуклеарне силе 

- опише радиоактивност, врсте зрачења, 

радиоактивне изотопе, познаје њихово 

дејство, примену и мере заштите 

- разликује фисију и фузију и наводи 

могућности њихове примене. 

5 3 8 

7  Физика и савремени 

свет 

- разликује фисију и фузију и наводи 

могућности њихове примене. 

- решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке из сваке наведене области 

2 1 3 

УКУПНО: 68 

 

  



 

 

 

 

Р.бр. 

 

Тема/об

ласт 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садр

жаји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуациј

а 

квалитета 

испланира

ног 

Облик 

рада 

Методе 

1 

Осцилто

рно и 

таласно 

кретање 

- повезује 

физичке 

величине које 

описују 

осцилације и 

таласе 

- описује 

карактеристик

е звука, 

ултразвукa и 

инфразвукa и 

наводи 

примере 

примене 

ултразвука 

- демонстрира и 

објасни: 

осциловање 

куглице клатна 

и тела 

обешеног о 

опругу, 

Осцилаторно 

кретање 

(осциловање 

тела окаченог 

о опругу, 

осциловање 

куглице 

клатна). 

Појмови и 

величине 

којима се 

описује 

осциловање 

тела 

(амплитуда, 

период, 

фреквенција). 

Закон о 

одржању 

механичке 

енергије при 

осциловању 

тела.  

Облици 

рада: 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

 

Упознава

ње са 

наставни

м 

садржаје

м, 

циљевима

, 

исходима 

и 

критерију

Методе рада: 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација, 

демонстрациј

а, писање и 

читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораторијс

ки радови 

 

Компетенциј

а за учење. 

Одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву. 

Естетичка 

компетенциј

а. 

Комуникаци

ја. 

Одговоран 

однос према 

околини. 

Одговоран 

однос према 

здрављу. 

Предузимљи

вост и 

орјентација 

Стицање 

увида у 

предзнање 

ученика за 

даље 

планирање 

рада. 

 

Посматрањ

е односа 

ученика 

према раду. 

 

Испитивањ

е: усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

Полазећи 

од датих 

исхода и 

садржаја 

наставник 

најпре 

креира свој 

годишњи-

глобални 

план рада 

из кога ће 

касније 

развијати 

своје 

оперативне 

планове. 

Исходи 

дефинисан



 

 

осциловање 

жица и 

ваздушних 

стубова 

- примењује 

превентивне 

мере заштите 

од буке и од 

прекомерног 

излагања 

Сунчевом 

зрачењу 

Механички 

таласи. 

Основни 

параметри 

којима се 

описује 

таласно 

кретање 

(таласна 

дужина, 

фреквенција, 

брзина). 

Звук. 

Карактеристик

е звука и 

звучна 

резонанција. 

Демонстрацио

ни огледи 

Осциловање 

куглице клатна 

и тела 

обешеног о 

опругу (у 

ваздуху и у 

течности). 

Осциловање 

жица и 

ваздушних 

мома 

оцењива

ња 

 

 

 

 

 

 

 

Активнос

ти 

наставник

а: извор 

знања, 

креатор, 

организат

ор, 

координа

тор 

активност

и, 

мотивато

р 

ка 

предузетниш

тву. 

Рад са 

подацима и 

информација

ма. 

Решавање 

проблема. 

Сарадња. 

Дигитална 

компетенциј

а. 

 

излагање 

ученика на 

задату 

тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуал

изација и 

диференци

рани 

задаци, 

иницијални

, 

полугодиш

њи и 

годишњи 

тестови, 

критеријум

ски 

тестови(пр

и по 

областима 

олакшавају 

наставнику 

даљу 

операциона

лизацију 

исхода на 

ниво 

конкретне 

наставне 

јединице. 



 

 

стубова 

(ксилофон, 

различите 

затегнуте 

жице, једнаке 

стаклене 

флаше са 

различитим 

нивоима воде). 

Одакле долази 

звук (гумено 

црево са два 

левка, канап и 

две пластичне 

чаше...). 

Таласи 

(таласна 

машина или 

када). 

Демонстрација 

звучне 

резонанције 

променом 

висине 

ваздушног 

стуба (дужа 

стаклена цев са 

водом). 

Лабораторијс

 

Активнос

ти 

ученика: 

повезива

ње 

садржаја 

са 

свакоднев

ним 

животом, 

развијање 

функцион

алних 

знања, 

подстица

ње 

креативно

сти, 

иницијат

ива, 

ангажова

ње 

ученика 

током 

наставе и 

код куће 

овера 

остваренос

ти 

стандарда). 

 

Формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

и 

бележење 

напредова

ња 

ученика. 

 



 

 

ке вежбе 

1. Мерење 

периода 

осциловања 

клатна или 

периода 

осциловања 

тега на опрузи 

2. Одређивање 

убрзања 

Земљине теже 

помоћу 

математичког 

клатна 

кроз 

истражив

ачке и 

проблемс

ке задатке 

 

Интеракт

ивна 

настава, 

проблемс

ка 

настава 

 

2 
Светлос

не 

појаве 

- анализира 

примере 

одбијања и 

преламања 

светлости, 

тоталне 

рефлексије 

(огледала, 

сочива) и 

користи лупу и 

микроскоп 

- демонстрира и 

објасни: појаву 

сенке, 

Карактеристик

е светлости. 

Праволинијско 

простирање 

светлости 

(сенка и 

полусенка, 

помрачење 

Сунца и 

Месеца). 

Закон 

одбијања 

светлости. 

Равна и сферна 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација, 

демонстрациј

а, писање и 

читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораторијс

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарство

м, ТО. 

 

Посматрањ

е односа 

ученика 

према раду. 

 

Испитивањ

е: усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

 



 

 

функционисањ

е ока и 

корекцију вида 

- примењује 

превентивне 

мере заштите 

од буке и од 

прекомерног 

излагања 

Сунчевом 

зрачењу 

огледала и 

конструкција 

ликова 

предмета. 

Брзина 

светлости у 

различитим 

срединама. 

Индекс 

преламања и 

закон 

преламања 

светлости. 

Тотална 

рефлексија. 

Преламање 

светлости кроз 

призму и 

сочива. 

Одређивање 

положаја 

ликова код 

сочива. 

Оптички 

инструменти. 

Лупа и 

микроскоп. 

Демонстрацио

ки радови 

 

излагање 

ученика на 

задату 

тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуал

изација и 

диференци

рани 

задаци, 

иницијални

, 

полугодиш

њи и 

годишњи 

тестови, 

критеријум

ски 

тестови(пр



 

 

ни огледи 

Сенке. 

Хартлијева 

плоча за 

илустровање 

закона о 

одбијању и 

преламању 

светлости. 

Преламање 

светлости 

(штапић 

делимично 

уроњен у чашу 

с водом, 

новчић у чаши 

са водом и 

испод ње). 

Преламање 

беле светлости 

при пролазу 

кроз призму. 

Преламање 

светлости кроз 

сочиво, око и 

корекција вида 

(оптичка 

клупа, 

геометријска 

оптика на 

овгера 

остваренос

ти 

стандарда). 

 

Формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

и 

бележење 

напредова

ња 

ученика. 

 



 

 

магнетној 

табли, 

стаклена 

флаша са 

водом као 

сочиво). Лупа 

и микроскоп. 

Лабораторијс

ке вежбе 

1. Провера 

закона 

одбијања 

светлости 

коришћењем 

равног 

огледала. 

2. Одређивање 

жижне даљине 

сабирног 

сочива. 

3 
Електри

чно 

поље 

- демонстрира 

узајамно 

деловање 

наелектрисани

х тела и 

објасни од чега 

оно зависи 

- прикаже и 

Наелектрисава

ње тела. 

Елементарна 

количина 

наелектрисања

. Закон о 

одржању 

количине 

наелектрисања

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација, 

демонстрациј

а, писање и 

читање 

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарство

Посматрањ

е односа 

ученика 

према раду. 

 

Испитивањ

 



 

 

опише 

електрично 

поље, израчуна 

силу којом 

поље делује на 

наелектрисање 

и повеже 

електрични 

напон и јачину 

електричног 

поља 

. Узајмно 

деловање 

наелектрисани

х тела. 

Кулонов закон. 

Електрично 

поље (линије 

сила, хомогено 

и нехомогено 

поље). Рад 

силе 

електричног 

поља. Напон. 

Веза напона и 

јачине 

хомогеног 

електричног 

поља. 

Електричне 

појаве у 

атмосфери. 

Демонстрацио

ни огледи 

Наелектрисава

ње чврстих 

изолатора и 

проводника. 

Електрофор, 

електрично 

клатно и 

 рада на 

тексту, 

практични 

лабораторијс

ки радови 

 

м, ТО. 

 

е: усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

излагање 

ученика на 

задату 

тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуал

изација и 

диференци

рани 

задаци, 

иницијални

, 

полугодиш

њи и 

годишњи 



 

 

електроскоп. 

Линије сила 

електричног 

поља 

(перјанице, 

гриз у 

рицинусовом 

уљу и јаком 

електричном 

пољу). 

Фарадејев 

кавез. 

Антистатичке 

подлоге. 

Инфлуентна 

машина. 

Мехури 

сапунице у 

електричном 

пољу. Модел 

громобрана. 

 

 

тестови, 

критеријум

ски 

тестови(пр

овгера 

остваренос

ти 

стандарда). 

 

Формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

и 

бележење 

напредова

ња 

ученика. 

 

4 
Електри

чна 

струја 

- повеже 

електрични 

напон и јачину 

електричног 

Електрична 

струја 

(једносмерна, 

наизменична). 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

усмено 

излагање, 

разговор, 

Корелација 

са 

математиком

, 

Посматрањ

е односа 

ученика 

 



 

 

поља 

- објасни 

провођење 

струје кроз 

метале, 

течности и 

гасове и 

упореди 

отпорности 

металних 

проводника на 

основу 

њихових 

карактеристик

а 

- наводи и 

користи 

различите 

изворе 

електричне 

струје (ЕМS) и 

зна да их 

разврста ради 

рециклаже 

- познаје 

основне 

елементе 

електричног 

кола и уме да 

Услови за 

настајање 

електричне 

струје и извори 

струје (EMS). 

Мерење 

електричне 

струје и 

напона. 

Електрична 

отпорност 

проводника. 

Проводници и 

изолатори. 

Омов закон за 

део струјног 

кола. Рад и 

снага 

електричне 

струје. Џул-

Ленцов закон. 

Омов закон за 

цело струјно 

коло. 

Везивање 

отпорника. 

Електрична 

струја у 

течностима и 

групни, 

рад у 

пару 

 

илустрација, 

демонстрациј

а, писање и 

читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораторијс

ки радови 

 

информатико

м и 

рачунарство

м, ТО. 

 

према раду. 

 

Испитивањ

е: усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

излагање 

ученика на 

задату 

тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуал

изација и 

диференци

рани 

задаци, 

иницијални



 

 

их повеже, 

изабере 

одговарајући 

опсег мерног 

инструмента и 

мери јачину 

струје и напон, 

одређује 

вредност 

отпорности 

редно и 

паралелно 

везаних 

отпорника и 

резултате 

прикаже 

табеларно и 

графички 

- описује ефекте 

који се 

испољавају 

при протицању 

електричне 

струје 

- описује 

узајамно 

деловање два 

паралелна 

проводника са 

гасовима. 

Мере заштите 

од електричне 

струје (жива 

бића, објекти и 

електрични 

уређаји). 

Демонстрацио

ни огледи 

Демонстрацио

ни амперметар 

у струјном 

колу. 

Регулисање 

електричне 

струје у колу 

реостатом и 

потенциометро

м. Графитна 

мина (оловке) 

као 

потенциометар

. Мерење 

електричне 

отпорности 

омметром. 

Загревање 

проводника 

при протицању 

, 

полугодиш

њи и 

годишњи 

тестови, 

критеријум

ски 

тестови(пр

овгера 

остваренос

ти 

стандарда). 

 

Формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

и 

бележење 

напредова

ња 

ученика. 



 

 

струјом 

- препозна 

основна 

својства 

наизменичне 

струје, 

израчуна 

потрошњу 

електричне 

енергије у 

домаћинству и 

да се 

придржава 

основних 

правила 

безбедности 

при 

коришћењу 

електричних 

уређаја у 

свакодневном 

животу 

 

електричне 

струје. 

Протицање 

електричне 

струје у 

воденом 

раствору 

кухињске 

соли. Лимун 

као батерија. 

Пражњење у 

Гајслеровим 

цевима помоћу 

Теслиног 

трансформатор

а. 

Лабораторијс

ке вежбе 

1. Зависност 

електричне 

струје од 

напона на 

отпорнику 

(таблични и 

графички 

приказ 

зависности). 

2. Одређивање 

електричне 

 



 

 

отпорности 

отпорника у 

колу помоћу 

амперметра и 

волтметра. 

3. Мерење 

електричне 

струје и 

напона у колу 

са серијски и 

паралелно 

повезаним 

отпорницима и 

одређивање 

еквивалентне 

отпорности. 

5 Магнет

но поље 

- описује 

узајамно 

деловање два 

паралелна 

проводника са 

струјом, 

деловање 

магнетног 

поља на 

струјни 

проводник и 

Магнетно 

поље сталних 

магнета. 

Магнетно 

поље Земље. 

Магнетно 

поље 

електричне 

струје. Дејство 

магнетног 

поља на 

струјни 

проводник. 

Допринос 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација, 

демонстрациј

а, писање и 

читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораторијс

ки радови 

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарство

м, ТО. 

 

Посматрањ

е односа 

ученика 

према раду. 

 

Испитивањ

е: усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

излагање 

 



 

 

принцип рада 

електромагнет

а и 

електромотора 

- објасни 

принцип рада 

компаса и 

природу 

Земљиног 

магнетног 

поља 

- користи 

компас и 

апликације за 

паметне 

телефона за 

оријентацију у 

природи 

Николе Тесле 

и Михајла 

Пупина 

развоју науке о 

електромагнет

ним појавама и 

њиховој 

примени. 

Демонстрацио

ни огледи 

Линије сила 

магнетног 

поља 

потковичастог 

магнета и 

магнетне 

шипке. 

Магнетна игла 

и школски 

компас. 

Ерстедов 

оглед. 

Електромагнет

. Узајамно 

деловање два 

паралелна 

проводника 

кроз које 

протиче струја. 

 ученика на 

задату 

тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуал

изација и 

диференци

рани 

задаци, 

иницијални

, 

полугодиш

њи и 

годишњи 

тестови, 

критеријум

ски 

тестови(пр

овгера 



 

 

остваренос

ти 

стандарда). 

 

Формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

и 

бележење 

напредова

ња 

ученика. 

6 

Елемент

и 

атомске 

и 

нуклеар

не 

физике 

- објасни 

структуру 

атомског језгра 

и нуклеарне 

силе 

- опише 

радиоактивнос

т, врсте 

зрачења, 

радиоактивне 

изотопе, 

познаје њихово 

дејство, 

примену и 

мере заштите 

Структура 

атома (језгро, 

електронски 

омотач). 

Нуклеарне 

силе. 

Природна 

радиоактивнос

т. 

Радиоактивно 

зрачење (алфа, 

бета и гама 

зраци) и 

њихово дејство 

на биљни и 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација, 

демонстрациј

а, писање и 

читање 

рада на 

тексту, 

практични 

лабораторијс

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарство

м, ТО. 

 

Посматрањ

е односа 

ученика 

према раду. 

 

Испитивањ

е: усмено, 

путем 

разговора, 

усмено 

 



 

 

- разликује 

фисију и 

фузију и 

наводи 

могућности 

њихове 

примене. 

животињски 

свет. Заштита 

од 

радиоактивног 

зрачења. 

Вештачка 

радиоактивнос

т. Фисија и 

фузија. 

Примена 

нуклеарне 

енергије и 

радиоактивног 

зрачења. 

Демонстрацио

ни огледи 

Детекција 

присуства 

радиоактивног 

зрачења. 

(школски 

Гајгер-

Милеров 

бројач) 

ки радови 

 

излагање 

ученика на 

задату 

тему, 

писмено 

тестовима, 

радним 

листовима, 

реферати, 

пројекти, 

индивидуал

изација и 

диференци

рани 

задаци, 

иницијални

, 

полугодиш

њи и 

годишњи 

тестови, 

критеријум

ски 

тестови(пр



 

 

овгера 

остваренос

ти 

стандарда). 

 

Формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

и 

бележење 

напредова

ња 

ученика. 

7 

 Физика 

и 

савреме

ни свет 

- разликује 

фисију и 

фузију и 

наводи 

могућности 

њихове 

примене. 

- решава 

квалитативне, 

квантитативне 

и графичке 

задатке из 

сваке наведене 

Значај физике 

за развој 

других 

природних 

наука 

Допринос 

физике развоју 

савремене 

медицине 

(ултразвук, 

ЕКГ, скенер, 

магнетна 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

 

усмено 

излагање, 

разговор, 

илустрација, 

демонстрациј

а, писање и 

читање 

рада на 

тексту, 

Корелација 

са 

математиком

, 

информатико

м и 

рачунарство

м, ТО. 

 

Формативн

о и 

сумативно 

оцењивање 

и 

бележење 

напредова

ња 

 



 

 

области резонанција, 

Гама нож…) 

Физика и 

савремене 

технологије 

(интернет, 

мобилна 

телефонија, 

даљинско 

управљање, 

нанофизика....) 

практични 

лабораторијс

ки радови 

 

ученика. 

 

 

 

  



 

 

Међупредметне комепетнције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1 Осцилторно и таласно 

кретање 

Компетенција за учење. 

Комуникација. 

Одговоран однос према здрављу. 

Рад са подацима и информацијама. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Дигитална компетенција. 

ФИ.1.4.1.  

Ф.И.1.4.2.  

ФИ.2.4.1.  

ФИ.3.4.1.  

 

2 Светлосне појаве 

Компетенција за учење. 

Естетичка компетенција. 

Комуникација. 

Одговоран однос према здрављу. 

Рад са подацима и информацијама. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Дигитална компетенција. 

Ф.И.1.4.2.  

ФИ.1.4.3.  

ФИ.2.4.2.  

ФИ.2.4.3.  

ФИ.3.4.2.  

ФИ.3.4.3.  

 

3 Електрично поље 

Компетенција за учење. 

Комуникација. 

Рад са подацима и информацијама. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

ФИ.1.3.1.  

ФИ.1.3.2.  

ФИ.2.3.1.  

ФИ.2.3.2.  

ФИ.3.3.1.  



 

 

Дигитална компетенција.  

4 Електрична струја 

Компетенција за учење. 

Комуникација. 

Одговоран однос према околини. 

Одговоран однос према здрављу. 

Предузимљивост и орјентација ка 

предузетништву. 

Рад са подацима и информацијама. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Дигитална компетенција. 

ФИ.1.3.2.  

ФИ.1.3.3.  

ФИ.2.3.3.  

ФИ.2.3.4.  

ФИ.2.3.5.  

ФИ.3.3.2.  

ФИ.3.3.3.  

ФИ.3.3.4.  

 

5 Магнетно поље 

Компетенција за учење. 

Комуникација. 

Рад са подацима и информацијама. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Дигитална компетенција. 

ФИ.1.3.1.  

ФИ.1.3.3.  

ФИ.2.3.1.  

ФИ.2.3.6.  

ФИ.3.3.2.  

6 Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

Компетенција за учење. 

Комуникација. 

Одговоран однос према околини. 

Одговоран однос према здрављу. 

Рад са подацима и информацијама. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.2.5.1. 

ФИ.2.5.2.  

ФИ.3.5.4.  

ФИ.3.5.2.  

ФИ.3.5.3.  



 

 

Дигитална компетенција. ФИ.3.5.1.  

7  Физика и савремени 

свет 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву. 

Комуникација. 

Одговоран однос према околини. 

Одговоран однос према здрављу. 

Предузимљивост и орјентација ка 

предузетништву. 

Рад са подацима и информацијама. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Дигитална компетенција. 

ФИ.1.7.1,  

ФИ.1.7.2,  

ФИ.2.6.1,  

ФИ.2.6.2,  

ФИ.2.6.3,  

ФИ.2.7.1,  

ФИ.2.7.2,  

ФИ.2.7.3,  

ФИ.3.7.1,  

ФИ.3.7.2. 

 

ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

На крају обавезног образовања ученик описује и објашњава природне појаве и процесе 

физичким законима. Овладао је специфичном терминологијом физике и коректно је 

користи (симболи, међународни систем јединица, формуле) у описивању физичких појава. 

Унапредио је апстрактно и критичко мишљење и развио и култивисао истраживачки дух. 

Оспособљен је да поштује правила заједничког рада и да активно и конструктивно 

учествује у раду групе. Уме да примени стечена знања и вештине у ситуацијама из 

свакодневног живота и оспособљен је да их унапређује у даљем школовању.  

Основни ниво  

Ученик је стекао елементарне основе научне писмености: зна да се вредности физичких 

величина добијају мерењем или израчунавањем и да се изражавају бројем и одговарајућим 

мерним јединицама; употребљава нека мерила и уме да одреди њихову прецизност; 

користи једноставне формуле. Има свест о улози физике у развоју људског друштва. 

Препознаје примену закона физике у свакодневном животу и уочава како развој физике 

доприноси технолошким променама у индустрији, саобраћају, медицини, енергетици и 

многим другим областима, и свестан је везе тих промена са побољшањем квалитета живота 

људи. Свестан је важности енергетских потенцијала на Земљи и потребе њиховог 

економичног коришћења.  



 

 

Средњи ниво  

Ученик разуме значај прикупљања података и мерења; уме да реализује једноставније 

експерименте и да резултате мерења прикаже табеларно и графички; изводи закључке 

засноване на основу добијених података. Разуме и користи основне формуле у физици. Има 

развијену свест о опасности од могућих негативних последица на животно окружење и 

властито здравље услед погрешне примене технологија (бука, зрачење и сл.). Стекао је 

основна знања и умења да узме учешће у дискусијама које су у вези са овим проблемима.  

Напредни ниво  

Ученик уме да реализује експерименте, прикаже резултате табеларно и графички и 

анализира их, уопштава их и изводи закључке. Анализира физичке проблеме и решава их 

коришћењем формула. Свестан је да се природне појаве и процеси описују, објашњавају, 

предвиђају и користе употребом сазнања добијених изучавањем физике. Способан је да 

планира и реализује једноставне истраживачке пројекте у сарадњи с другим ученицима. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Специфична предметна компетенција: МЕХАНИКА  

 

Основни ниво  

Ученик/ученица зна основне појмове механике чврстих, течних и гасовитих тела, познаје 

различите облике кретања и њихове основне карактеристике. Разуме да је сила узрок 

промене кретања и деформације тела. Користи знања из механике у различитим животним 

ситуацијама и изводи најједноставније огледе.  

Средњи ниво  

Ученик/ученица разуме основне законе динамике, разликује скаларне и векторске 

величине, решава једноставне проблеме и задатке из области кретања и силе. Користи и 

интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких величина, примењује 

стечена знања из ове области у свакодневним школским и ваншколским ситуацијама; 

изводи једноставне експерименте.  

Напредни ниво  

Ученик/ученица примењује физичке законе и релације у објашњавању и решавању 

сложенијих проблема и задатака из кинематике, динамике, физике мирне течности и гасова 

и процењује релевантност добијених резултата. Решава задатке истраживачким приступом 

(дефинише проблем, проналази начин за његово решавање, анализира решење; поставља и 

реализује експеримент, приказује резултате и упоређује их са очекиваним).  

 

Специфична предметна компетенција: ТОПЛОТНА ФИЗИКА  

 

Основни ниво  



 

 

Ученик/ученица зна значај топлотне енергије у свакодневном животу и има свест да је 

осећај температуре субјективан. Зна основна својства чврстог, течног и гасног стања 

супстанце и да промена температуре доводи до прелаза из једног у друго стање. Препознаје 

појаву топлотног ширења тела и разликује добре и лоше проводнике топлоте у пракси. Има 

свест да енергију треба рационално користити и познаје начине уштеде енергије у 

свакодневном животу. Уме да опише и прикаже огледима једноставније топлотне појаве.  

Средњи ниво  

Ученик/ученица разликује појмове температура и топлота. Зна да унутрашња енергија 

зависи од температуре тела. Разуме смер одвијања топлотне размене и појам топлотне 

равнотеже. Зна да опише фазне прелазе: топљење, испаравање, кондензација и 

очвршћавање. Наводи примере претварања механичког рада у унутрашњу енергију тела и 

уме да их објасни. Уме да прикаже неке топлотне појаве једноставним огледима.  

Напредни ниво  

Ученик/ученица разуме да размена топлоте међу телима доводи до промене њихове 

унутрашње енергије. Описује принцип функционисања термометра. Разуме 

трансформацију других облика енергије у топлотну и указује на примере рационалног 

коришћења енергије. Решава сложеније проблеме и задатке из ове области и уме да 

осмисли и постави једноставан експеримент. 

 

Специфична предметна компетенција: ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ  

 

Основни ниво  

Ученик/ученица зна основна својства наелектрисаних тела и магнета и описује узајамно 

деловање наелектрисаних тела, односно магнета. Идентификује и разликује електричне и 

магнетне појаве у природи и свакодневном животу. Разликује супстанце на основу 

проводљивости електричне струје. Зна елементе простог струјног кола. Познаје опасности 

од електричне струје и уме да се заштити.  

Средњи ниво  

Ученик/ученица зна да се електрична и магнетна интеракција преносе преко одговарајућих 

поља, графички их представља и описује их одговарајућим физичким величинама. 

Процењује проводљивост метала на основу табличних података и зна под којим условима 

течности и гасови постају проводници. Познаје основне законе електричне струје и зна да 

око проводника кроз који протиче струја постоји магнетно поље. Уме да опише деловање 

магнетног поља на гвожђе и челик, као и на струјни проводник. Повезује елементе у 

струјно коло, изводи мерења и врши једноставне огледе.  

Напредни ниво  

Ученик/ученица уме да одреди силу којом магнетно поље делује на струјни проводник и да 

објасни основни принцип рада електромотора. Решава сложеније квалитативне и рачунске 

задатке. Уме да осмисли и (сам или у групи) реализује експеримент са струјним колима, 

налектрисаним телима или магнетима и презентује резултате.  



 

 

 

 

Специфична предметна компетенција: ТАЛАСИ и ОПТИКА  

 

Основни ниво  

Ученик/ученица у конкретним примерима разликује периодично, осцилаторно и таласно 

кретање и познаје основне појмове којима се они описују. Зна за таласну природу звука и 

светлости. Препознаје и именује у свакодневном животу и уме да прикаже једноставним 

огледима основне звучне и светлосне појаве. Упознат је са штетним последицама буке и 

прекомерног излагања Сунчевој светлости и зна мере заштите.  

Средњи ниво  

Ученик/ученица познаје деловање звука и светлости на чула вида и слуха. Зна везу између 

основних величина које описују таласе и зна да брзина таласа зависи од својстава средине 

кроз коју се простиру. Разуме светлосне појаве у природи користећи законе праволинијског 

простирања светлости. Уме да решава једноставне проблеме и задатке из геометријске 

оптике и да користи најједноставније оптичке инструменте.  

Напредни ниво  

Ученик/ученица разуме појаву тоталне рефлексије светлости. Зна за индекс преламања и 

уме да опише и нацрта преламање светлости кроз оптичка тела и да конструише лик 

предмета код сабирног и расипног сочива. Решава сложеније проблеме и задатке из 

области осцилација, таласа и геометријске оптике. Познаје примену звука и светлости у 

науци, техници, медицини и уметности. 

 

Специфична предметна компетенција: СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ  

 

Основни ниво  

Ученик/ученица зна да супстанца има атомску и молекулску структуру. Познаје основну 

структуру атома и уме да је скицира. Зна за употребу нуклеарних реакција и 

радиаоктивности у животу човека, посебно у енергетици, техници и медицини. Свестан је 

потребе контроле и заштите од радиоактивног и електромагнетног зрачења.  

Средњи ниво  

Ученик/ученица зна разлику између атома и молекула, као и за постојање нуклеарних и 

међумолекуларних сила. Зна да су многе макроскопске појаве последица деловања на 

молекуларном и међемолекуларном нивоу. Зна да постоје различите врсте радиоактивног 

зрачења.  

Напредни ниво  

Ученик/ученица зна да су нуклеарне реакције основа енергетских процеса у звездама и 

нуклеарним реакторима. Свестан је велике улоге познавања структуре материје за 

свакодневни живот, за развој технике, технологије и медицине.  

Специфична предметна компетенција: МЕРЕЊЕ  



 

 

Основни ниво  

Ученик/ученица има основна знања и вештине за извођење мерења. Користи проста мерила 

и мерне инструменте. Зна основне мерне јединице и зна да су међународног карактера. 

Пореди и процењује вредности основних физичких величина у свакодневним ситуацијама.  

Средњи ниво  

Ученик/ученица може самостално да врши мерења и зна када их понављамо више пута. 

Употребљава одговарајуће мерне јединице; користи сложеније мерне инструменте, уме да 

изабере одговарајући инструмент у зависности од тачности и опсега мерења.  

Напредни ниво  

Ученик/ученица је у потпуности овладао вештинама мерења, може самостално да их 

изводи и анализира. Изводи и повезује мерне јединице и претвара их у одговарајуће 

сложеније јединице. 

 

Образовни стандарди су дефинисани за следеће области:  

1. МЕХАНИКА  

2. ТОПЛОТНА ФИЗИКА  

3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ  

4. ТАЛАСИ И ОПТИКА  

5. СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ  

6. МЕРЕЊЕ  

 

 

ИСКАЗИ СТАНДАРДА  

 

1. МЕХАНИКА  

 

Основни ниво  

ФИ.1.1.1. Ученик/ученица зна појмове: мировање, кретање, правац и смер кретања, путања, 

пут, време, брзина, убрзање; разликује врсте кретања према облику путање и промени 

брзине; зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања; уме да израчуна 

средњу брзину, пређени пут и протекло време ако су му познате друге две величине.  

ФИ.1.1.2. Ученик/ученица познаје смисао Њутнових закона механике и разуме да је сила 

узрок промене брзине и деформације тела; зна како на тело делују гравитациона сила и 

сила трења и препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота; разликује 

појмове масе, тежине и силе Земљине теже.  

ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме појам притиска и зна од чега он зависи код чврстих тела, 

у течностима и гасовима; познаје принцип спојених судова; разликује појмове рада, 

енергије и снаге; разликује облике механичке енергије и познаје основни смисао Закона 

одржања енергије; зна основне услове равнотеже полуге и познаје њену примену код 

једноставних механизама, препознаје и описује врсте статичке равнотеже.  



 

 

Средњи ниво  

ФИ.2.1.1. Ученик/ученица зна физичке величине које су одређене само бројном вредношћу 

(пређени пут, време, маса, рад, енергија, снага) и оне које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила); разуме слагање колинеарних сила и уме да 

одреди њихову резултанту.  

ФИ.2.1.2. Ученик/ученица зна основна својства силе трења, гравитационе силе, силе 

еластичности, силе потиска и разликује их у конкретним примерима у свакодневном 

животу; зна принцип рада простих машина (полуга, хидрауличне машине).  

ФИ.2.1.3. Ученик/ученица разуме појам густине; уме да одреди хидростатички притисак; 

разуме порекло и карактеристике атмосферског притисака.  

ФИ.2.1.4. Ученик/ученица решава једноставне проблеме и задатке који се односе на 

средњу и релативну брзину, равномерно и равномерно променљиво праволинијско 

кретање, Њутнове законе механике, примењује директну и обрнуту пропорционалност при 

решавању проблема; користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности 

физичких величина.  

ФИ.2.1.5. Ученик/ученица зна од којих величина и како зависе кинетичка енергија и 

гравитациона потенцијална енергија тела у близини Земље; описује трансформисање једног 

облика енергије у други у складу са Законом одржања механичке енергије. 

Напредни ниво  

ФИ.3.1.1. Ученик/ученица разуме момент силе, разуме и примењује услове равнотеже 

полуге; зна које силе делују на потопљено тело и уме да објасни понашање тела у течности 

(Архимедов закон и услов пливања); разуме разлику између преношења притиска у 

чврстим телима и у флуидима; разуме и примењује Паскалов закон.  

ФИ.3.1.2. Ученик/ученица разуме везу између енергије и рада и зна основни облик Закона 

одржања механичке енергије.  

ФИ.3.1.3. Ученик/ученица уме да решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, 

графичке, експерименталне), анализира и презентује њихове резултате.  

 

2. ТОПЛОТНА ФИЗИКА  

 

Основни ниво  

ФИ.1.2.1. Ученик/ученица разликује основна агрегатна стања супстанце; зна да агрегатно 

стање супстанце зависи од температуре и који се прелази дешавају загревањем, а који 

хлађењем.  

ФИ.1.2.2. Ученик/ученица зна начине промене температуре тела; препознаје ситуације у 

којима долази до топлотне размене; зна да разне супстанце различито проводе топлоту и да 

се запремина тела мења са променом температуре.  

Средњи ниво  

ФИ.2.2.1. Ученик/ученица разликује појмове температуре, топлоте и унутрашње енергије и 

објашњава примере промене унутрашње енергије вршењем рада и топлотном разменом.  



 

 

ФИ.2.2.2. Ученик/ученица познаје и описује топлотне појаве у свакодневном животу; уме 

да прикаже неке појаве једноставним огледима (топлотно ширење, проводљивост); зна да 

именује фазне прелазе; у конкретним ситуацијама уме да изабере топлотне проводнике или 

изолаторе (према табличним подацима).  

Напредни ниво  

ФИ.3.2.1. Ученик/ученица зна разлику између унутрашње енергије и количине топлоте; 

разуме карактеристичне процесе који описују промене агрегатних стања.  

ФИ.3.2.2. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлотне капацитивности и уме да 

решава проблеме и задатке који се односе на топлотну равнотежу.  

*ФИ.3.2.3. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлоте фазног прелаза и уме да 

решава проблеме топлотне равнотеже који укључује фазне прелазе.  

 

3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ  

 

Основни ниво  

ФИ.1.3.1. Ученик/ученица зна врсте наелектрисања, основне начине наелектрисавања тела 

и основна својства електростатичке силе; препознаје појаву статичког електрицитета у 

свакодневном животу; зна основна својства магнета и интеракције између магнета; познаје 

примену магнета у пракси; зна да Земља има магнетно поље и разуме принцип рада 

компаса. 

ФИ.1.3.2. Ученик/ученица разликује електричне проводнике и изолаторе у свакодневном 

животу; зна основне елементе струјног кола и разуме улогу извора електричне струје; уме 

да нацрта једноставно електрично коло; зна везу између јачине струје, напона и отпорности 

проводника; разликује редну и паралелну везу отпорника (потрошача) у једноставном 

електричном колу.  

ФИ.1.3.3. Ученик/ученица наводи примере примене различитих деловања електричне 

струје (магнетно, топлотно, механичко, хемијско) у свакодневном животу.  

Средњи ниво  

ФИ.2.3.1. Ученик/ученица зна да јачина поља одређује силу којом поље делује на 

наелектрисање, односно магнет; уме да графички прикаже електрично поље тачкастог 

наелектрисања и магнетно поље праволинијског струјног проводника; разуме појам 

хомогеног поља и уме графички да прикаже хомогено електрично и магнетно поље.  

ФИ.2.3.2. Ученик/ученица разуме како интензитет силе зависи од количине наелектрисања 

тела, њиховог међусобног растојања и средине у којој се налазе и решава једноставне 

задатке.  

ФИ.2.3.3. Ученик/ученица разуме зашто метали проводе струју и како течности и гасови 

могу постати проводници; зна да електрична отпорност металног проводника зависи од 

његових димензија и врсте материјала од којег је направљен и на основу тога уме да 

упоређује отпорности различитих проводника; уме да повеже отпорнике редно и паралелно 

и израчуна еквивалентну отпорност везе.  



 

 

ФИ.2.3.4. Ученик/ученица зна Омов закон за просто струјно коло; уме да повеже основне 

елементе и мерне инструменте у струјно коло; може мерењем да утврди зависност јачине 

струје од напона на крајевима отпорника, прикаже резултате табеларно и графички и 

одреди електричну отпорност.  

ФИ.2.3.5. Ученик/ученица зна од чега зависи енергија и снага електричне струје, уме да 

израчуна потрошњу електричне енергије када зна снагу потрошача и економично користи 

електричне уређаје.  

ФИ.2.3.6. Ученик/ученица зна да магнетно поље делује силом на струјни проводник и да се 

на томе заснива рад електромотора.  

Напредни ниво  

ФИ.3.3.1. Ученик/ученица зна када се у електричном пољу врши рад; зна везу између рада 

електричне силе и напона, као и између јачине хомогеног електричног поља и напона.  

ФИ.3.3.2. Ученик/ученица графички представља магнетно поље соленоида и уочава 

сличност са пољем магнетне шипке; зна да одреди правац и смер силе којом магнетно поље 

делује на струјни проводник и израчуна њен интензитет; разуме магнетну интеракцију 

паралелних струјних проводника.  

ФИ.3.3.3. Ученик/ученица примењује Омов закон на електрична кола са различитим везама 

отпорника; уме да процени како се мења јачина струје у колу при промени других 

параметара.  

*ФИ.3.3.4. Ученик/ученица зна да се рад трансформатора, генератора и електромотора 

заснива на електромагнетној индукцији и познаје основна својства наизменичне струје.  

 

4. ТАЛАСИ И ОПТИКА  

 

Основни ниво 

ФИ.1.4.1. Ученик/ученица разлиује основне појмове и величине којима се описују 

периодично и осцилаторно кретање: осцилатор, клатно, осцилација, амплитуда, период, 

фреквенција.  

Ф.И.1.4.2. Ученик/ученица зна основне карактеристике звука и праволинијског простирања 

светлости; упоређује брзину звука у чврстим, течним и гасовитим срединама и зна да је 

брзина светлости у вакууму највећа брзина у природи; упознат је са штетним последицама 

буке и прекомерног излагања Сунчевој светлости; зна где се примењује ултразвук.  

ФИ.1.4.3. Ученик/ученица зна основне законе геометријске оптике и познаје примере 

одбијања и преламања светлости у свакодневном животу; може да демонстрира нека 

својства звука и светлости једноставним огледима (резонанција звука, зависност висине 

тона од дужине ваздушног стуба, праволинијско простирање светлости, одбијање и 

преламање).  

Средњи ниво  

ФИ.2.4.1. Ученик/ученица разуме како настаје и како се преноси механички талас; зна везу 

између таласне дужине, фреквенције и брзине таласа и уме да је примени у решавању 



 

 

једноставих задатака; разуме графички приказ таласа и уме са њега да одреди таласну 

дужину.  

ФИ.2.4.2. Ученик/ученица разуме и описује последице праволинијског простирања 

светлости; разуме одбијање и преламање светлости на равним и сферним граничним 

површима; зна да објасни формирање лика код огледала и сочива и разуме да димензије и 

карактер лика зависе од положаја предмета; зна да је бела светлост сложена; уме да решава 

једноставне квалитативне и квантитативне задатке из геометријске оптике.  

ФИ.2.4.3. Ученик/ученица уме да објасни формирање лика код лупе.  

Напредни ниво  

ФИ.3.4.1. Ученик/ученица уме да повезује физичке величине које описују осцилаторно 

кретање (елонгација, амплитуда, период, фреквенција); разуме како се мењају положај и 

брзина при осцилаторном кретању и уме то да повеже са Законом одржања енергије.  

ФИ.3.4.2. Ученик/ученица зна шта је индекс преламања светлости и уме да објасни његову 

улогу код преламања светлости; разуме преламање светлости кроз планпаралелну плочу, 

призму и сочива; разуме појаву тоталне рефлексије и њене примене у пракси.  

ФИ.3.4.3. Ученик/ученица зна једначину сочива и уме да је примени; уме да објасни 

принцип функционисања ока као оптичког система и формирање лика код микроскопа.  

 

5. СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ  

 

Основни ниво  

ФИ.1.5.1.Ученик/ученица зна да је супстанца изграђена од молекула, а молекули од атома; 

уме да скицира модел атома и јона (језгро, омотач) и означи протон, неутрон и електрон.  

ФИ.1.5.2.Ученик/ученица зна да се нуклеарни процеси користе у енергетици; зна за могуће 

штетно деловање радиоактивног зрачења и за потребу за контролом и заштитом од 

радиоактивног и електромагнетног зрачења.  

Средњи ниво  

ФИ.2.5.1.Ученик/ученица може да објасни разлику између атома и молекула; зна да су 

својства тела последица међумолекулских интеракција и топлотног кретања 

молекула.ФИ.2.5.2. Ученик/ученица зна да између нуклеона делују нуклеарне силе; зна 

шта је радиоактивност, може да наброји врсте зрачења и зна мере заштите.  

 

 

Напредни ниво  

ФИ.3.5.1. Ученик/ученица зна шта су изотопи и користи ознаке (A, Z) за масени и редни 

број; зна шта је јонизација.  

ФИ.3.5.2. Ученик/ученица уме да објасни појмове фисија и фузија; зна да имају улогу у 

животу звезда, као и у нуклеарним реакторима, и познати су му примери мирнодопске и 

ратне употребе достигнућа нуклеарне физике.  



 

 

ФИ.3.5.3. Ученик/ученица зна шта су алфа, бета и гама зраци и може да напише једначине 

радиоактивних распада (промене редног и масеног броја).  

*ФИ.3.5.4. Ученику/ученици је познат значај физике за развој нових технологија 

(суперпроводност, нанотехнологија, ласери).  

 

6. МЕРЕЊЕ  

 

Основни ниво  

ФИ.1.6.1. Ученик/ученица пореди и процењује вредности основних физичких величина и 

примењује процедуру мерења у физици.  

ФИ.1.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне 

инструменте (метарска трака, мензура, термометар, хронометар) и да одреди вредност 

најмањег подеока скале.  

ФИ.1.6.3. Ученик/ученица зна основне мерне јединице SI и изведене мерне јединице за 

брзину, убрзање, силу, енергију, снагу, електрични напон, притисак и користи префиксе 

мили и кило; уме да табеларно прикаже мерене величине са одговарајућим мерним 

јединицама.  

Средњи ниво  

ФИ.2.6.1. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне 

инструменте: вага, динамометар и унимер; уме да одреди вредност најмањег подеока скале 

и процени тачност.  

ФИ.2.6.2. Ученик/ученица зна да израчуна средњу вредност мерених величина и да попуни 

табелу; зна да се за резултат мерења узима средња вредност мерења.  

ФИ.2.6.3. Ученик/ученица зна дозвољене јединице мере изван SI система: литар, тона, 

светлосна година; користи префиксе микро и мега; претвара мерне јединице изведених 

физичких величина km/h, kWh, mbar; разликује Келвинову и Целзијусову скалу и уме да 

претвара јединице из једне у другу.  

Напредни ниво  

ФИ.3.6.1. Ученик/ученица зна везе изведених мерних јединица и основних мерних 

јединица (њутн, џул, паскал, ват, кулон, волт, тесла).  

ФИ.3.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне 

инструменте: амперметар и волтметар; уме да изабере опсег и процени тачност мерила, 

изврши мерења и анализира их.  

ФИ.3.6.3. Ученик/ученица на основу описа поступка мерења утврђује његову исправност и 

предлаже евентуалне корекције. 

ФИ.3.6.4. Ученик/ученица зна да табеларно и графички прикаже резултате мерења и да са 

графика одреди вредност мерене величине; уме да израчуна апсолутну и релативну грешку 

директно мерених физичких величина и да правилно запише резултат мерења; анализира и 

дискутује добијене резултате.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 

 

+ПРЕДЛОГ: ЕКСПЕРИМЕНТ (заједнички стандарди за све природне науке)  

 

Основни ниво  

ФИ.1.7.1. Ученик/ученица поседује основне мануелне способности потребне за рад у 

лабораторији.  

ФИ.1.7.2. Ученик/ученица уме да се придржава основних правила понашања у 

лабораторији.  

Средњи ниво  

ФИ.2.7.1. Ученик/ученица уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања, 

испитивања или мерења у току експеримента.  

ФИ.2.7.2. Ученик/ученица уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију 

добијених резултата.  

ФИ.2.7.3. Ученик/ученица уме да реализује експеримент по упутству.  

Напредни ниво  

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

ФИ.3.7.2. Ученик/ученица уме да препозна питање на које можемо да одговоримо 

посматрањем или експериментом.  

ФИ.3.7.3. Ученик/ученица разуме основне елементе научног метода (проблем, емпиријски 

подаци, хипотеза, експеримент за проверу); може да креира једноставан експеримент за 

проверу хипотезе у сарадњи са наставником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХЕМИЈА 
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ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијскихпојмова и вештине за 

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

примену стеченог знања ивештина за решавање проблема у свакодневном животу и 

наставкуобразовања, да развије способности апстрактног и критичкогмишљења, 

способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран односпрема себи, другима и животној 

средини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Хемија 

РАЗРЕД: Осми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 (два) 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивање Свега 

1. 

 

 

Метали, оксиди, 

хидроксиди 

 зна о заступљености метала и њихових 

једињења у природи; 

 зна физичка својства метала; 

 разуме хемијска својства метала; 

 повезује својства метала са положајем у 

периодном систему елемената; 

 зна значење појмова хидроксид; 

 уме да примењује правила писања формула 

хидроксида. 

 разуме начине добијања хидроксида; 

 испитује физичка својства метала; 

 зна да примењује начине доказивања 

хидроксида индикаторима; 

 разликује на основу формула оксиде, 

киселине и хидроксиде; 

 зна својства метала која одређују њихову 

практичну примену; 

 зна својства и примене важнијих легура; 

 зна да наведе заступљеност метала и 

неметала, неорганских и органских 

једињења у живој и неживој природи; 

 уме да испита и опише физичка својства 

метала и неметала, и повеже их с њиховом 

практичном применом; 

 уме правилно да рукује лабораторијским 

посуђем, прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос према здрављу и 
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животној средини; 

зна и уме да изведе експеримент према датом 

упутству, табеларно и графички прикаже 

податке, формулише објашњења и изведе 

закључке. 

2. 

 

Неметали, оксиди и 

киселине 

 зна о заступљености неметала и њихових 

једињења у природи; 

 зна физичка својства неметала; 

 разуме хемијска својства неметала; 

 зна и уме да повезује својства неметала са 

положајем у Периодном систему елемената; 

 зна и уме да примењује правила писања 

формула оксида; 

 зна да представља хемијским једначинама 

реакције оксидације; 

 зна примене важнијих неметала и њихових 

једињења у свакодневном животу; 

 зна значење појмова оксид и оксидација; 

 зна значење појма киселина; 

 разуме начине добијања киселина; 

 разликује на основу формула оксиде и 

киселине; 

зна и уме да примењује начине доказивања 

киселина индикаторима. 

4 6 10 

3. Соли 
 зна значење појма соли; 

 зна и уме да саставља формуле соли на 

основу назива; 
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 зна и уме да саставља називе соли на 

основу формуле; 

 разуме начине добијања соли; 

 уочава генетску повезаност оксида, 

киселина, хидроксида и соли; 

 зна физичка својства соли; 

 разуме хемијска својства соли. 

 разликује на основу формула оксиде, 

киселине, хидроксиде и соли; 

 зна примене важнијих соли; 

 зна шта су електролити; 

 објашњава појам електролитичке 

дисоцијације; 

 разуме реакције електролитичке 

дисоцијације киселина, хидроксида и соли 

и представља их хемијским једначинама; 

 уме да тумачи pH-скалу; 

 зна pH вредност воде; 

зна киселост неких супстанци из свакодневног 

живота (сапуна, кафе, итд.). 

4. 

 

Органска једињења и 

њихова општа својства 

 зна да су једињења угљеника, изузев 

оксида, угљене киселине и њених соли 

(карбоната и хидрогенкарбоната) органска 

једињења; 

 разуме да су различити начини повезивања 

угљеникових једињења узрок 

многобројности органских једињења; 

зна општа својства органских једињења. 
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5. Угљоводоници 

 зна састав, поделу и физичка својства 

угљоводоника; 

 зна и уме да саставља формуле и називе 

једноставнијих угљоводоника; 

 зна састав, поделу и физичка својства 

угљоводоника; 

 разликује  алкане, алкене и алкине на 

основу молекулске и структурне формуле и 

на основу назива; 

 зна да саставља формуле и називе 

једноставнијих угљоводоника; 

 зна да угљоводоници подлежу реакцији 

сагоревања у којој се ослобађа топлота; 

 разуме основне хемијске реакције алкана 

(супституција), алкена и алкина (адиција); 

 зна да су главни природни извори 

угљоводоника нафта и земни гас; 

 зна примене важнијих деривата нафте и 

земног гаса; 

зна примене важнијих полимера. 

7 6 13 

6. 

 

Органска једињења са 

кисеоником 

 уочава хидроксилну групу алкохола као 

функционалну групу која карактерише 

алкохоле као класу органских једињења; 

 зна да примењује  правила номенклатуре 

алкохола; 

 разликује алкохоле на основу различитих 

подела; 

 повезује  добијање етанола са претходним 

знањима; 

 разуме  да су физичка и хемијска својства 
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алкохола   одређена присуством 

хидроксилне групе; 

 уочава, испитује, анализира и закључује о 

својствима алкохола на основу огледа. 

 повезује претходна знања са применом 

алкохола и разуме примену етанола као 

замену за фосилна горива; 

 уочава функционалну групу 

карактеристичну за карбоксилне киселине; 

 зна да примењује  правила номенклатуре 

карбоксилних киселина; 

 уме да повезује знања о органским 

киселинама (сирћетна, лимунска, млечна 

киселина) са знањима из других предмета 

или из свакодневног живота; 

 уме да повезује присуство карбоксилне 

групе са  физичким и хемијским својствима 

карбоксилних киселина; 

 зна и уме да уочава, објашњава, анализира 

и закључује о својствима карбоксилних 

киселина на основу огледа испитивања 

својстава сирћетне киселине. 

 уме да повезује знања о општим својствима 

карбоксилних киселина са својствима 

виших масних киселина; 

 разуме да су више масне киселине  састојци 

примарних биомолекула-масти и уља; 

 зна појам естара; 

 разуме правила номенклатуре естара; 

 разуме реакције естерификације.  

 уочава својства естара на основу огледа; 



 

 

разуме утицај својстава естара присутних у 

природним производима на њихове одлике. 

7. 

 

 

 

Биолошки важна 

органска једињења 

 зна хемијски састав масти и уља; 

 зна физичка својства масти и уља; 

 разуме основна хемијска својстава масти и 

уља; 

 зна о значају и улози масти и уља у живим 

бићима; 

 зна шта су угљени хидрати и о њиховом 

значају и улози у живим бићима; 

 зна да представља  структурним формулама 

глукозу и фруктозу; 

 разуме физичка својства угљених хидрата; 

 разликује према сложености моносахариде, 

дисахариде и полисахариде; 

 зна о практичној примени угљених хидрата; 

 зна структуру аминокиселина. 

 зна формуле и називе важнијих 

аминокиселина; 

 зна да су протеини природни полимери 

протеинских аминокиселина; 

 зназначај есенцијалне аминокиселине; 

 зна о значају и улози протеина у живим 

бићима; 

 наводи животне намирнице богате мастима 

и уљима, угљеним хидратима и 

протеинима; 

 зна да разликује витамине према 

растворљивости у води; 

 зна о значају и улози витамина у људском 
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организму; 

 испитује и уочава својства масти и уља, 

угљених хидрата и протеина на основу 

огледа; 

уме да докаже скроб у намирницама. 

8. 

 

 

 

 

Заштита животне 

средине и зелена хемија 

 зна о загађивачима (неорганским и 

органским супстанцама) ваздуха, воде и 

земљишта и мерама заштите; 

 зна да рукује супстанцама и комерцијалним 

производима у складу с ознакама 

опасности,упозорења и обавештења на 

амбалажи; 

 зна да придржава се правила о начину 

чувања производа и 

одлагању отпада; 

 зна да наведе загађујуће супстанце ваздуха, 

воде и земљишта и опише њихов утицај на 

животну средину; 

 зна да критички процени последице 

људских активности које доводе до 

загађивања воде, земљишта и ваздуха; 

зна да објасни значај планирања и решавања 

проблема заштите животне средине. 

2 2 4 



 

 

 

Р.

б

р. 

 

Тема/о

бласт 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начиностварива

њапрограма 

Међупредметн

оповезивање(ис

ход/садржаји) 

Начинпровереоства

реностиисхода 

  

Евалуацијаквали

тетаиспланирано

г 
Обликр

ада 

Метод

е 

 

1.  

 

МЕТА

ЛИ, 

ОКСИ

ДИ, 

ХИДР

ОКСИ

ДИ 

зна о 

заступљ

ености 

метала 

и 

њихови

х 

једиње

ња у 

природ

и; 

зна 

физичк

а 

својства 

метала; 

разуме 

хемијск

а 

својства 

метала; 

повезуј

е 

својства 

метала 

са 

Метали. 

Калцијум

-оксид и 

калцијум-

хидрокси

д,својства 

и 

примена 

Метали. 

Калцијум

, својства 

и 

примена 

Гвожђе, 

алуминиј

ум,бакар 

– својства 

на којима 

се 

заснива 

примена 

ових 

метала. 

Корозија 

Фронтал

ни 

обликра

да, 

рад у 

пару, 

групнира

д 

индивид

уалн 

а 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

уалн 

а 

провера 

Монол

ошка 

,дијало

шка, 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

У корелацији са 

другим 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија 

Свакодневно 

бележење активности  

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника,Усмено 

одговарање, свеска 

евиденције 

наставника,Редовнос

т доношења домаћег, 

Писане провере, 

Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група), свеска 

евиденције, Рад у 

пару (посматрање 

наставника, излагање 

парова), свескае 

виденције, 

сналажење на 

зидним сликама и 

шемама. 

Вођење евиденције 

од стране наставника 

Броју јављања на 

Далимије 

адекватан 

изборначина 

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Далијебило 

одступања/потешк

оћаприликом 

остваривања 



 

 

положај

ем у 

период

ном 

систему 

елемена

та; 

зна 

значење 

појмова 

хидрокс

ид; 

уме да 

примењ

ује 

правила 

писања 

формул

а 

хидрокс

ида. 

разуме 

начине 

добијањ

а 

хидрокс

ида; 

испитуј

е 

физичк

а 

својства 

метала. 

Гвожђе 

(III)-

оксид, 

алуминиј

ум-оксид 

Легуре 

које  се 

најчешће 

примењуј

у (бронза, 

месинг, 

челик, 

дуралуми

нијум, 

силумини

) 

Метали, 

оксиди 

метала и 

хидрокси

ди (базе) 

Метали 

 

знања 

писмено, 

практич

на 

провера 

знања. 

часовима 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у 

пару 

-Учешћу на 

такмичењима -

Несебичном 

пружању помоћи 

другим ученицима.. 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 



 

 

метала; 

зна да 

примењ

ује 

начине 

доказив

ања 

хидрокс

ида 

индикат

орима; 

разлику

је на 

основу 

формул

а 

оксиде, 

киселин

е и 

хидрокс

иде; 

зна 

својства 

метала 

која 

одређуј

у 

њихову 

практич

ну 

примен

у; 



 

 

зна 

својства 

и 

примен

е 

важнији

х 

легура; 

зна да 

наведе 

заступљ

еност 

метала 

и 

неметал

а, 

неорган

ских и 

органск

их 

једиње

ња у 

живој и 

неживој 

природ

и; 

уме да 

испита 

и 

опише 

физичк

а 



 

 

својства 

метала 

и 

неметал

а, и 

повеже 

их с 

њихово

м 

практич

ном 

примен

ом; 

уме 

правилн

о да 

рукује 

лаборат

оријски

м 

посуђе

м, 

прибор

ом и 

супстан

цама, и 

показуј

е 

одговор

ан 

однос 

према 



 

 

здрављ

у и 

животн

ој 

средини

; 

зна и 

уме да 

изведе 

експери

мент 

према 

датом 

упутств

у, 

табелар

но и 

графич

ки 

прикаж

е 

податке

, 

формул

ише 

објашњ

ења и 

изведе 

закључ

ке. 

2.  НЕМЕ

ТАЛИ, 

зна о 

заступљ
Структураатома. 

Фронтал

ни 

Монол

ошка 

У корелацији са 

другим 

Свакодневнобележе

њеактивностиученик
Далимије 



 

 

ОКСИ

ДИ И 

КИСЕ

ЛИНЕ 

ености 

неметал

а и 

њихови

х 

једиње

ња у 

природ

и; 

зна 

физичк

а 

својства 

неметал

а; 

разуме 

хемијск

а 

својства 

неметал

а; 

зна и 

уме да 

повезуј

е 

својства 

неметал

а са 

положај

ем у 

Период

ном 

Хемијскавеза.  

Хемијскереакције и 

израчунавања 

Физичкасвојстванеметала 

Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства 

Водоник, његова својства и 

примена 

Кисеоник, његова својства 

ипримена 

Неметали, водоник и кисеоник 

Сумпор, његова својства и 

примена, сумпор ( IV ) оксид, 

сумпор (VI)оксид, сумпорна 

киселина и примена 

Оксидинеметала и 

њиховасвојства.  

Испитивањекиселости 

Азот, његова примена. Азот 

(V)-оксид, азотна киселина и 

примена.  

Амонијак, његова својства и 

обликра

да, 

рад у 

пару, 

групнира

д 

индивид

уалн 

а 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

уалн 

а 

провера 

знања 

писмено, 

практич

на 

провера 

знања. 

,дијало

шка, 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија 

аначасу у 

свескуевиденцијенас

тавника,Усменоодгов

арање, 

свескаевиденцијенас

тавника,Редовностдо

ношењадомаћег, 

Писанепровере, 

Групнирад 

(посматрањенаставн

ика, излагањегрупа), 

свескаевиденције, 

Рад у пару 

(посматрањенаставн

ика, 

излагањепарова), 

свескаевиденције, 

сналажење на 

зидним сликама и 

шемама. 

Вођењеевиденцијеод

страненаставника о:   

-

Бројујављањаначасов

има 

-Бројууспешности у 

групномраду, раду у 

пару 

-

Учешћунатакмичењи

адекватан 

изборначина 

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Далијебило 

одступања/потеш

ко 

ћаприликом 

остваривања 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 
 



 

 

систему 

елемена

та; 

зна и 

уме да 

примењ

ује 

правила 

писања 

формул

а 

оксида; 

зна да 

предста

вља 

хемијск

им 

једначи

нама 

реакциј

е 

оксидац

ије; 

зна 

примен

е 

важнији

х 

неметал

а и 

њихови

х 

примена 

Сумпор, азот – својства и 

примена 

Угљеник, његова својства и 

примена. Угљеник(II)-оксид. 

Угљеник (IV)-оксид, угљенa 

киселина и примена 

Сумпор, азот, угљеник – 

њихова својства и примена 

Неметали 

 

ма -

Несебичномпружању

помоћидругимучени

цима.. 

 



 

 

једиње

ња у 

свакодн

евном 

животу; 

зна 

значење 

појмова 

оксид и 

оксидац

ија; 

зна 

значење 

појма 

киселин

а; 

разуме 

начине 

добијањ

а 

киселин

а; 

разлику

је на 

основу 

формул

а 

оксиде 

и 

киселин

е; 

зна и 



 

 

уме да 

примењ

ује 

начине 

доказив

ања 

киселин

а 

индикат

орима. 



 

 

3.  СОЛИ зна 

значење 

појма 

соли; 

зна и 

уме да 

састављ

а 

формул

е соли 

на 

основу 

назива; 

зна и 

уме да 

састављ

а називе 

соли на 

основу 

формул

е; 

разуме 

начине 

добијањ

а соли; 

уочава 

генетск

у 

повезан

ост 

оксида, 

киселин

а, 

хидрокс

ида и 

соли; 

зна 

физичк

а 

својства 

1.  Монол

ошка 

,дијало

шка, 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

У корелацији са 

другим 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија 

Свакодневнобележе

њеактивностиученик

аначасу у 

свескуевиденцијенас

тавника,Усменоодгов

арање, 

свескаевиденцијенас

тавника,Редовностдо

ношењадомаћег, 

Писанепровере, 

Групнирад 

(посматрањенаставн

ика, излагањегрупа), 

свескаевиденције, 

Рад у пару 

(посматрањенаставн

ика, 

излагањепарова), 

свескаевиденције, 

сналажење на 

зидним сликама и 

шемама. 

Вођењеевиденцијеод

страненаставника о:   

-

Бројујављањаначасов

има 

-Бројууспешности у 

групномраду, раду у 

пару 

-

Учешћунатакмичењи

ма -

Несебичномпружању

помоћидругимучени

цима.. 

Далимије 

адекватан 

изборначина 

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Далијебило 

одступања/потешк

оћаприликом 

остваривања 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 



 

 

4.  ОРГА

НСКА 

ЈЕДИЊ

ЕЊА И 

ЊИХО

ВА 

ОПШТ

А 

СВОЈС

ТВА 

зна да 

су 

једиње

ња 

угљени

ка, 

изузев 

оксида, 

угљене 

киселин

е и 

њених 

соли 

(карбон

ата и 

хидроге

нкарбон

ата) 

органск

а 

једиње

ња; 

разуме 

да су 

различи

ти 

начини 

повезив

ања 

угљени

кових 

једиње

 

Монол

ошка 

,дијало

шка, 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

У корелацији са 

другим 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија 

Свакодневнобележе

њеактивностиученик

аначасу у 

свескуевиденцијенас

тавника,Усменоодгов

арање, 

свескаевиденцијенас

тавника,Редовностдо

ношењадомаћег, 

Писанепровере, 

Групнирад 

(посматрањенаставн

ика, излагањегрупа), 

свескаевиденције, 

Рад у пару 

(посматрањенаставн

ика, 

излагањепарова), 

свескаевиденције, 

сналажење на 

зидним сликама и 

шемама. 

Вођењеевиденцијеод

страненаставника о:   

-

Бројујављањаначасов

има 

-Бројууспешности у 

групномраду, раду у 

пару 

Далимије 

адекватан 

изборначина 

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Далијебило 

одступања/потешк

оћаприликом 

остваривања 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 



 

 

ња 

узрок 

многоб

ројност

и 

органск

их 

једињеа

; 

зна 

општа 

својства 

органск

их 

једиње

ња. 

 

 

 

 

 

 

-

Учешћунатакмичењи

ма -

Несебичномпружању

помоћидругимучени

цима.. 

 

5.  

УГЉО

ВОДО

НИЦИ 

зна 

састав, 

поделу 

и 

физичк

2.  

 

Монол

ошка 

,дијало

шка, 

У корелацији са 

другим 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Свакодневнобележе

њеактивностиученик

аначасу у 

свескуевиденцијенас

тавника,Усменоодгов

Далимије 

адекватан 

изборначина 



 

 

а 

својства 

угљово

доника; 

зна и 

уме да 

састављ

а 

формул

е и 

називе 

једност

авнијих 

угљово

доника; 

зна 

састав, 

поделу 

и 

физичк

а 

својства 

угљово

доника; 

разлику

је  

алкане, 

алкене 

и 

алкине 

на 

основу 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

Математика, 

Географија 

арање, 

свескаевиденцијенас

тавника,Редовностдо

ношењадомаћег, 

Писанепровере, 

Групнирад 

(посматрањенаставн

ика, излагањегрупа), 

свескаевиденције, 

Рад у пару 

(посматрањенаставн

ика, 

излагањепарова), 

свескаевиденције, 

сналажење на 

зидним сликама и 

шемама. 

Вођењеевиденцијеод

страненаставника о:   

-

Бројујављањаначасов

има 

-Бројууспешности у 

групномраду, раду у 

пару 

-

Учешћунатакмичењи

ма -

Несебичномпружању

помоћидругимучени

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Далијебило 

одступања/потешк

оћаприликом 

остваривања 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 



 

 

молеку

лске и 

структу

рне 

формул

е и на 

основу 

назива; 

зна да 

састављ

а 

формул

е и 

називе 

једност

авнијих 

угљово

доника; 

зна да 

угљово

доници 

подлеж

у 

реакциј

и 

сагорев

ања у 

којој се 

ослобађ

а 

топлота

; 

цима.. 

 



 

 

разуме 

основне 

хемијск

е 

реакциј

е 

алкана 

(супсти

туција), 

алкена 

и 

алкина 

(адициј

а); 

зна да 

су 

главни 

природ

ни 

извори 

угљово

доника 

нафта и 

земни 

гас; 

зна 

примен

е 

важнији

х 

дериват

а нафте 



 

 

и 

земног 

гаса; 

зна 

примен

е 

важнији

х 

полиме

ра. 

 

6.  ОРГА

НСКА 

ЈЕДИЊ

ЕЊА 

СА 

КИСЕ

ОНИК

ОМ 

уочава 

хидрокс

илну 

групу 

алкохол

а као 

функци

оналну 

групу 

која 

каракте

рише 

алкохол

е као 

класу 

органск

их 

једиње

ња; 

зна да 

3.  

 

Монол

ошка 

,дијало

шка, 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

У корелацији са 

другим 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија 

Свакодневнобележе

њеактивностиученик

аначасу у 

свескуевиденцијенас

тавника,Усменоодгов

арање, 

свескаевиденцијенас

тавника,Редовностдо

ношењадомаћег, 

Писанепровере, 

Групнирад(посматра

њенаставника, 

излагањегрупа), 

свескаевиденције, 

Рад у пару 

(посматрањенаставн

ика, 

излагањепарова), 

свескаевиденције, 

сналажење на 

Далимије 

адекватан 

изборначина 

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 



 

 

примењ

ује  

правила 

номенк

латуре 

алкохол

а; 

разлику

је 

алкохол

е на 

основу 

различи

тих 

подела; 

повезуј

е  

добијањ

е 

етанола 

са 

претход

ним 

знањим

а; 

разуме  

да су 

физичк

а и 

хемијск

а 

својства 

зидним сликама и 

шемама. 

Вођењеевиденцијеод

страненаставника о:   

-

Бројујављањаначасов

има 

-Бројууспешности у 

групномраду, раду у 

пару 

-

Учешћунатакмичењи

ма -

Несебичномпружању

помоћидругимучени

цима.. 

 

Далијебило 

одступања/потешк

оћаприликом 

остваривања 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 



 

 

алкохол

а   

одређен

а 

присуст

вом 

хидрокс

илне 

групе; 

уочава, 

испитуј

е, 

анализи

ра и 

закључ

ује о 

својств

има 

алкохол

а на 

основу 

огледа. 

повезуј

е 

претход

на 

знања 

са 

примен

ом 

алкохол

а и 



 

 

разуме 

примен

у 

етанола 

као 

замену 

за 

фосилн

а 

горива; 

уочава 

функци

оналну 

групу 

каракте

ристичн

у за 

карбокс

илне 

киселин

е; 

зна да 

примењ

ује  

правила 

номенк

латуре 

карбокс

илних 

киселин

а; 

уме да 



 

 

повезуј

е знања 

о 

органск

им 

киселин

ама 

(сирћет

на, 

лимунс

ка, 

млечна 

киселин

а) са 

знањим

а из 

других 

предмет

а или из 

свакодн

евног 

живота; 

уме да 

повезуј

е 

присуст

во 

карбокс

илне 

групе 

са  

физичк



 

 

им и 

хемијск

им 

својств

има 

карбокс

илних 

киселин

а; 

зна и 

уме да 

уочава, 

објашњ

ава, 

анализи

ра и 

закључ

ује о 

својств

има 

карбокс

илних 

киселин

а на 

основу 

огледа 

испитив

ања 

својстав

а 

сирћетн

е 



 

 

киселин

е. 

уме да 

повезуј

е знања 

о 

општим 

својств

има 

карбокс

илних 

киселин

а са 

својств

има 

виших 

масних 

киселин

а;разум

е да су 

више 

масне 

киселин

е  

састојц

и 

примар

них 

биомол

екула-

масти и 

уља; 



 

 

зна 

појам 

естара; 

разуме 

правила 

номенк

латуре 

естара; 

разуме 

реакциј

е 

естериф

икације.  

уочава 

својства 

естара 

на 

основу 

огледа; 

разуме 

утицај 

својстав

а естара 

присутн

их у 

природ

ним 

произво

дима на 

њихове 

одлике. 



 

 

7.  БИОЛ

ОШКИ 

ВАЖН

А 

ОРГА

НСКА 

ЈЕДИЊ

ЕЊА 

зна 

хемијск

и састав 

масти и 

уља; 

зна 

физичк

а 

својства 

масти и 

уља; 

разуме 

основна 

хемијск

а 

својстав

а масти 

и уља; 

зна о 

значају 

и улози 

масти и 

уља у 

живим 

бићима; 

зна шта 

су 

угљени 

хидрати 

и о 

њихово

м 

4.  

 

Монол

ошка 

,дијало

шка, 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

У корелацији са 

другим 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија 

Свакодневнобележе

њеактивностиученик

аначасу у 

свескуевиденцијенас

тавника,Усменоодгов

арање, 

свескаевиденцијенас

тавника,Редовностдо

ношењадомаћег, 

Писанепровере, 

Групнирад(посматра

њенаставника, 

излагањегрупа), 

свескаевиденције, 

Рад у пару 

(посматрањенаставн

ика, 

излагањепарова), 

свескаевиденције, 

сналажење на 

зидним сликама и 

шемама. 

Вођењеевиденцијеод

страненаставника о:   

-

Бројујављањаначасов

има 

-Бројууспешности у 

групномраду, раду у 

пару 

Далимије 

адекватан 

изборначина 

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Далијебило 

одступања/потеш

ко 

ћаприликом 

остваривања 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 
 



 

 

значају 

и улози 

у 

живим 

бићима; 

зна да 

предста

вља  

структу

рним 

формул

ама 

глукозу 

и 

фруктоз

у; 

разуме 

физичк

а 

својства 

угљени

х 

хидрата

; 

разлику

је 

према 

сложен

ости 

моноса

хариде, 

дисахар

-

Учешћунатакмичењи

ма -

Несебичномпружању

помоћидругимучени

цима.. 

 



 

 

иде и 

полисах

ариде; 

зна о 

практич

ној 

примен

и 

угљени

х 

хидрата

; 

зна 

структу

ру 

аминок

иселина

. 

зна 

формул

е и 

називе 

важнији

х 

аминок

иселина

; 

зна да 

су 

протеин

и 

природ



 

 

ни 

полиме

ри 

протеин

ских 

аминок

иселина

; 

зназнач

ај 

есенциј

алне 

аминок

иселине

; 

зна о 

значају 

и улози 

протеин

а у 

живим 

бићима; 

наводи 

животн

е 

намирн

ице 

богате 

мастим

а и 

уљима, 

угљени



 

 

м 

хидрати

ма и 

протеин

има; 

зна да 

разлику

је 

витами

не 

према 

раствор

љивост

и у 

води; 

зна о 

значају 

и улози 

витами

на у 

људско

м 

организ

му; 

испитуј

е и 

уочава 

својства 

масти и 

уља, 

угљени

х 



 

 

хидрата 

и 

протеин

а на 

основу 

огледа; 

уме да 

докаже 

скроб у 

намирн

ицама. 

8.  ЗАШТ

ИТА 

ЖИВО

ТНЕ 

СРЕДИ

НЕ И 

ЗЕЛЕН

А 

ХЕМИ

ЈА 

зна о 

загађив

ачима 

(неорга

нским и 

органск

им 

супстан

цама) 

ваздуха, 

воде и 

земљиш

та и 

мерама 

заштите

; 

зна да 

рукује 

супстан

цама и 

комерц

 

Фронтал

ни 

обликра

да, 

рад у 

пару, 

групнира

д 

индивид

уалн 

а 

провера 

знања 

усмено, 

индивид

Монол

ошка 

,дијало

шка, 

метода 

писани

х 

провер

а, 

практи

чна 

провер

а 

У корелацији са 

другим 

предметима 

ТИО, Физика, 

Биологија, 

Математика, 

Географија 

Свакодневнобележе

њеактивностиученик

аначасу у 

свескуевиденцијенас

тавника,Усменоодгов

арање, 

свескаевиденцијенас

тавника,Редовностдо

ношењадомаћег, 

Писанепровере, 

Групнирад 

(посматрањенаставн

ика, излагањегрупа), 

свескаевиденције, 

Рад у пару 

(посматрањенаставн

ика, 

излагањепарова), 

свескаевиденције, 

сналажење на 

зидним сликама и 

Далимије 

адекватан 

изборначина 

провере 

остварености 

исхода? 

Далисам 

планирао/ла 

адекватне 

активности 

ученика? 

Далијебило 



 

 

ијалним 

произво

дима у 

складу 

с 

ознакам

а 

опаснос

ти,упоз

орења и 

обавеш

тења на 

амбала

жи; 

зна да 

придрж

ава се 

правила 

о 

начину 

чувања 

произво

да 

иодлага

њу 

отпада; 

зна да 

наведе 

загађују

ће 

супстан

це 

уалн 

а 

провера 

знања 

писмено, 

практич

на 

провера 

знања. 

шемама. 

Вођењеевиденцијеод

страненаставника о:   

-

Бројујављањаначасов

има 

-Бројууспешности у 

групномраду, раду у 

пару 

-

Учешћунатакмичењи

ма -

Несебичномпружању

помоћидругимучени

цима.. 

 

одступања/потешк

оћаприликом 

остваривања 

планираног? 

Штабих 

променио/ла? 



 

 

ваздуха, 

воде и 

земљиш

та и 

опише 

њихов 

утицај 

на 

животн

у 

средину

; 

зна да 

критичк

и 

процен

и 

последи

це 

људски

х 

активно

сти које 

доводе 

до 

загађив

ања 

воде, 

земљиш

та и 

ваздуха

; 



 

 

зна да 

објасни 

значај 

планира

ња и 

решава

ња 

пробле

ма 

заштите 

животн

е 

средине

. 



 

 

Међупредметнекомепетнције 

 

Р.бр. Наставнатема Међупредметнекомпетенције Стандарди 

1.  МЕТАЛИ, ОКСИДИ, 

ХИДРОКСИДИ 

 

Комуникативна компетенција, 

 компетенција за учење, 

 дигитална компетенција 

Естетичка 

компетенција 

 

Решавањепроблема 

 

Сарадња 

 

Одговораноднос 

ХЕ.1.1.2.;ХЕ.1.1.6.;ХЕ.1.1.8.;ХЕ.1.1.10;ХЕ.1

.1.12;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.1.2.10; 

ХЕ.1.6.1.; ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.1.7.;  

ХЕ.2.2.1.; ХЕ.2.2.2.;ХЕ.2.2.4.; 

ХЕ.2.6.1.; ХЕ.2.6.2.; 

ХЕ.2.6.3. 

 



 

 

премаоколини 

 

Одговораноднос 

премаздрављу 

 

2.  НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

Комуникативна компетенција, 

Компетенција за учење, 

Дигитална компетенција 

Естетичка 

ХЕ.1.1.2.; ХЕ.1.2.1.; ХЕ.1.2.2.; ХЕ.1.2.4.; 

ХЕ.1.2.5.;ХЕ.1.2.6.;ХЕ.1.2.10;  

ХЕ.1.6.1.; ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.1.1.;  

ХЕ.2.2.1.; ХЕ.2.2.3.;ХЕ.2.6.1.; ХЕ.2.6.2.; 

ХЕ.2.6.3. 



 

 

компетенција 

 

Решавањепроблема 

 

Сарадња 

 

Одговораноднос 

премаоколини 

 

Одговораноднос 

премаздрављу 

 

ХЕ.3.1.1.; ХЕ.3.2.1.; ХЕ.3.2.2.; 

ХЕ.3.6.1.; ХЕ.3.6.2.; ХЕ.3.6.3.; ХЕ.3.6.4. 

3.  СОЛИ Комуникативна компетенција, 

 компетенција за учење, 

 дигитална компетенција 

Естетичка 

компетенција 

 

ХЕ.1.1.4.; ХЕ.1.1.5.; 

ХЕ.1.1.8.;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.1.2.8.;ХЕ.1.2.9.;

ХЕ.1.2.10;ХЕ.1.6.1.;ХЕ.1.6.2. 

 

ХЕ.2.1.4.; 

ХЕ.2.2.1.; ХЕ.2.6.1.; 

ХЕ.2.6.2.;ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.2.2.; ХЕ.3.2.3.; 



 

 

Решавањепроблема 

 

Сарадња 

 

Одговораноднос 

премаоколини 

 

Одговораноднос 

премаздрављу 

 

ХЕ.3.2.4.;ХЕ.3.2.5.; 

ХЕ.3.6.1.; ХЕ.3.6.2.; ХЕ.3.6.3.; ХЕ.3.6.4 

4.  ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

Комуникативна компетенција, 

Компетенција за учење, 

Дигитална компетенција 

Естетичка 

компетенција 

 

Решавањепроблема 

 

ХЕ.1.3.1.; ХЕ.1.3.2.; ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1.; ХЕ.3.3.2.; ХЕ.3.3.3. 



 

 

Сарадња 

 

Одговораноднос 

премаоколини 

 

Одговораноднос 

премаздрављу 

 

5.  УГЉОВОДОНИЦИ Комуникативна компетенција, 

Компетенција за учење, 

Дигитална компетенција 

 

 

ХЕ.1.1.5.; ХЕ.1.1.6.; ХЕ.1.3.1.; ХЕ.1.3.2.; 

ХЕ.1.3.3.; ХЕ.1.6.1.;ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.1.2.; ХЕ.2.3.1.; 

ХЕ.2.6.1.; 

ХЕ.2.6.2.;ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.3.1.; ХЕ.3.3.2.; ХЕ.3.3.3.; ХЕ.3.6.1.; 

ХЕ.3.6.2.; ХЕ.3.6.3.; ХЕ.3.6.4. 

6.  ОРГАНСКА Комуникативна компетенција,  ХЕ.1.1.6.; ХЕ.1.1.12; ХЕ.1.2.10; ХЕ.1.6.1.; 

ХЕ.1.6.2.;   ХЕ.1.3.1.; ХЕ.1.3.2.; 

ХЕ.1.3.3.;ХЕ.1.6.1.;ХЕ.1.6.2. 



 

 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

компетенција за учење,  

дигитална компетенција 

 

ХЕ.2.1.4.;ХЕ.2.3.1.; 

ХЕ.2.6.2.; 

ХЕ.2.6.3.;ХЕ.2.6.1.; 

ХЕ.2.6.2.;ХЕ.2.6.3. 

 

ХЕ.3.1.6.;ХЕ.3.3.1.; ХЕ.3.3.2.; ХЕ.3.3.3.; 

ХЕ.3.6.1.; ХЕ.3.6.2.; ХЕ.3.6.3.; ХЕ.3.6.4. 

 

7.  БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

Комуникативна компетенција,  

компетенција за учење,  

дигитална компетенција 

ХЕ.1.4.1.;ХЕ.1.4.2.; ХЕ.1.6.1.;ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.4.1.;ХЕ.2.6.1.; 

ХЕ.2.6.2.;ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.1.6.; 

ХЕ.3.4.1.; 

ХЕ.3.4.2.;  

ХЕ.3.6.1.; 

ХЕ.3.6.2.; ХЕ.3.6.3.; 

ХЕ.3.6.4. 

8.  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА 

ХЕМИЈА 

Комуникативна компетенција,  

компетенција за учење,  

ХЕ.1.5.1. 



 

 

дигитална компетенција 

 



 

 

 

1.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, 

на основу њихове сложености 

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на 

основу њихових својстава 

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена 

супстанце подлежу, као и да се при променама укупна маса супстанци не мења 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице 

међусобно разликује по наелектрисању и сложености грађе 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима 

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских 

формула најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и 

квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације 

ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, 

једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, 

база, со, индикатор 

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин 

ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце 

ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења 

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, 

боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише 

1.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником) 

ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене 

ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових 

физичких и хемијских својстава 



 

 

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну 

примену ових једињења 

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис) 

ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора 

ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли 

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

 

1.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара у свакодневном животу 

 

1.4. БИОХЕМИЈА 

 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, 

угљених хидрата, протеина 

ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у 

намирницама 

 

1.5. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У области ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног 

складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине 

 

2. СРЕДЊИ НИВО 



 

 

2.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

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

У области ОПШТA ХЕМИЈA ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и 

кључања, као и растворљивост супстанци) 

ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор 

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских 

једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и супституције 

ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце 

(повећањем температуре растварача, уситњавањем супстанце, мешањем) 

ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или 

растварача (разблаживање и концентровање) 

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 

табеларно или шематски 

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да се 

укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава 

раствора и обрнуто 

ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

 

2.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових супстанци 

ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са 

водом 

ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и 

металима) 

 

2.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

 

2.4. БИОХЕМИЈА 



 

 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим 

организмима 

 

3. НАПРЕДНИ НИВО 

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

 

3.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу 

врста честица које их изграђују 

ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на 

нивоу честица 

ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како 

од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача 

ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација 

ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак 

за њихово раздвајање 

ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за 

истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише 

објашњење/а и изведе закључак/е 

ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине 

супстанце 

 

3.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром 

њихових атома/молекула 

ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима) 

ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са 

хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 

ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са 

киселим оксидима) 

ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 

ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације 

 



 

 

3.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара на основу својстава која имају 

ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 

 

3.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине 

ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), угљених 

хидрата и протеина 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

(Заједничка област за предмете природних наука: Биологију, Физику и Хемију) 

 

ОСНОВНИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

 

СРЕДЊИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће 

инструменте 

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

 

НАПРЕДНИ НИВО 



 

 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити 

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе 

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном 

раду 

 

Садржај по наставним јединицама 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Метали, оксиди, хидроксиди 

 

Физичка својства метала. Реакција метала 

са киселинама 

Заступљеност метала у природи и њихова 

основна физичка својства 

Метали. Калцијум-оксид и калцијум-

хидроксид,својства и примена 

Метали. Калцијум, својства и примена 

Гвожђе, алуминијум,бакар – својства на 

којима се заснива примена ових метала. 

Корозија метала. Гвожђе (III)-оксид, 

алуминијум-оксид 

Легуре које се најчешће примењују 

(бронза, месинг, челик, дуралуминијум, 

силумини) 

Метали, оксиди метала и хидроксиди 

(базе) 

Метали 

2. Неметали, оксиди и киселине Физичка својства неметала 

Заступљеност неметала у природи и 



 

 

њихова основна физичка својства 

Водоник, његова својства и примена 

Кисеоник, његова својства и примена 

Неметали, водоник и кисеоник 

Сумпор, његова својства и примена, 

сумпор ( IV ) оксид, сумпор (VI  )оксид, 

сумпорна киселина и примена 

Оксиди неметала и њихова својства.  

Испитивање киселости 

Азот, његова примена. Азот (V)-оксид, 

азотна киселина и примена.  

Амонијак, његова својства и примена 

Сумпор, азот – својства и примена 

Угљеник, његова својства и примена. 

Угљеник(II)-оксид. Угљеник (IV)-оксид, 

угљенa киселина и примена 

Сумпор, азот, угљеник – њихова својства и 

примена 

Неметали 

3. Соли Соли. Формуле и називи соли 

Добијање соли 

Вежба 4: Добијање соли и утврђивање 

растворљивости соли 

Физичка својства соли (агрегатно стање, 

растворљивост). Хемијске реакције соли 

(реакције са киселинама, базама и солима). 

Примена соли 

Соли 



 

 

4. Органска једињења и њихова општа 

својства 

Својства атома угљеника. Многобројност 

органских једињења. Општа својства 

органских једињења, разлике у односу на 

неорганска једињења 

Својства атома угљеника. Многобројност 

органских једињења. Општа својства 

органских једињења, разлике у односу на 

неорганска једињења 

5. Угљоводоници Елементарни састав, подела и физичка 

својства угљоводоника 

Засићени угљоводоници (Алкани) 

Засићени угљоводоници (Алкани) 

Незасићени угљоводоници. Алкени и 

алкини 

Хемијска својства угљоводоника 

(сагоревање, супституција, адиција) 

Хемијска својства угљоводоника 

Ароматични угљоводоници. Бензен 

Алкани, алкени, алкини, арени – 

номенклатура, изомерија 

Вежба 5:  

Састављање модела молекула 

угљоводоника 

Нафта и земни гас – извори угљеникових 

једињења и енергије 

Полимери 

Угљоводоници 

6. Органска једињења са кисеоником Алкохоли 

Добијање, својства и примена алкохола 



 

 

Алкохоли 

Карбоксилне киселине. Масне киселине 

Физичка и хемијска својства карбоксилних 

киселина. Примена карбоксилних 

киселина 

Физичка и хемијска својства органских 

киселина 

Естри 

Карбоксилне  киселине. Естри 

Органска једињења са кисеоником 

7. Биолошки важна органска једињења Масти и уља 

Масти и уља 

Угљени хидрати. Моносахариди 

Угљени хидрати. Моносахариди 

Дисахариди и полисахариди 

Угљени хидрати 

Аминокиселине. Протеини 

Масти и уља   

Аминокиселине. Протеини 

Витамини 

Аминокиселине, протеини, витамини 

II контролни задатак – ПРОВЕРА 

СТАНДАРДА 

Биолошки важна органска једињења 

8. Заштита животне средине и зелена 

хемија 

Загађивачи ваздуха, воде и земљишта. 

Мере заштите 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загађивачи ваздуха, воде и земљишта. 

Мере заштите 

Хемија животне средине 



 

 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
Просветни гласник 11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

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

есхатолошка као литургијска заједница: јединство свих створених бића међу собом 

и на крају с Богом, преко Богочовека Исуса Христа. Циљ због којег је све створено 

и зашто је створено на овај начин, откривен нам је као Црква, односно као 

конкретна литургијска заједница.  

Ученици треба да:  

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

- уоче да је Христос корпоративна личност;  

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

- стекну појам о бићу као заједници;  

- схвате да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Верска настава 

РАЗРЕД: Осми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивањ

е 

Свега 

1. Увод Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса; 
 

 1 1 

2. 

Човек је икона Божија 

Когнитивни аспект: 

- Ученик ће моћи да закључи да 

је човек створн по слици 

Божијој 

- Моћи ће да закључи да као што 

Бог ствара слободно тако може 

и човек 

5 1 6 



 

 

- Ученик ће схватити да Бог 

ствара човека слободни из 

љубави 

                              Афективни аспект:  

 

- Ученик ће бити подстакнут да 
схвати да су сви људи исти пред 
Богом јер су створени по 
Његовој слици 

- Ученик ће бити подстакнут да 
све људе воли без обзира на 
боју коже или националности 

 

3. 

Подвижничко – 

евхаристијски етос 

Когнитивни аспект: 

- Ученик ће моћи на научи да је 

Литургија центар духовног 

живота и да сви наши духовни 

напори и наш духовни живот је 

немогућ без Литургије 

- Кроз учење о посту и молитви 

доћи ће нових сазнања о 

начинима организовања нашег 

духовног живота 

- Учећи о врлинама ученик ће 

моћи да научи шта су то заиста 

5 2 7 



 

 

праве врлине и мане човекове 

личности 

              Афективни аспект: 

-Ученик ће бити шпдстакнут да иде 

редовно на Литургију 

- Познавајући шста су то врлине моћо 

ће то да примени на свој живот 

Ученик ће моћи да развија свој духовни 

живот кроз пост и молитву 

4. Литургија Когнитивни аспект: 

- Ученик ће моћи да научи 

делове Литургије 

- Ученик ће моћи да се упозна са 

деловима Храма 

- Ученик ће моћи да схвати да 

молитва може да буде лична и 

саборна односно заједничка на 

Литургији 

                  Афективни аспект: 

- Познавајући делове Литургије 

6 3 9 



 

 

ученик ће проширити своје 

духовне видике и духовни живот 

- Кроз познавање делова Храма 

моћи ће и другима да пренесе 

своје познавање историје и 

културе 

5. Царство Божије Когнитивни аспект: 

- Ученик ће моћи да научи да је 

циљ стварања света управо 

Царство Божије 

- Ученик ће уочити да је 

обожење циљ нашег живота на 

земљи 

- Ученик ће проширити своја 

знања о знацима присуства 

Божијег на земљи, моштима 

светитеља и чудотворним 

иконама 

                      Афективни аспект: 

- Ученик ће бити подтсакнут да 

цени да више обилази своје 

манастире и упознаје света 

6 2 8 



 

 

места где се налазе мошти 

наших светитеља 

- Ученик ће бити подтсакнут да 

цени своју Цркву, природу и 

друге људе 

6. 

Евалуација 

Когнитивни аспект: 

- Ученик ће проверити своје 

знање о градиву које је стекао у 

току школске године 

            Афективни аспект: 

- Моћи ће у свом свакодневном 

животу да примени оно научено 

на часу 

 

 3 3 

   22 12 34 

 



 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Просветни гласник бр. 11/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ 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: осми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђивањ

е 

Свега 

1. Људска права -Изрази осећај љубави и поноса према својој 

домовини на начин који никога не угрожава 

-образложи зашто су понашања која се могу 

описати као ксенофобија, расизам, 

антисемитизам облици дискриминације и 

кршења људских права 

-покаже интересовање за упознавање 

различитих ку 

3 4 7 

2. Демократско друштво -разликује појмове пол и род и препознаје 

родне стереотипе 

-дискутује о значају уважавања родне 

перспективе приликом доношења одлука 

значајних за једну заједницу 

-препознаје у понашању особе карактеристике 

насилника и жртве 

5 7 12 

3. Процеси у савременом -наведе основне функције медија и образложи 3 5 8 



 

 

свету зашто је важно да постоје кодекс новинара и 

кодекс деца и медији 

-препозна механизме манипулације медија и 

утицај медија на сопствено мишљење и 

деловање 

-препозна пример злоупотребе деце у 

медијима 

4. Грађански активизам -учествује у припреми, реализацији и 

евалуацији кратког филма 

-учествује у избору садржаја и начина рада 

1 6 7 

 

  



 

 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/обла

ст 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредмет

но 

повезивање 

(исход/садржа

ји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланира

ног Облик рада Методе 

 

 

1. 

Људска 

права 

По 

завршетку 

разреда 

ученик ће 

бити да : 

-Изрази 

осећај 

љубави и 

поноса према 

својој 

домовини на 

начин који 

никога не 

угрожава 

-образложи 

зашто су 

 

-Припадност 

држави и 

нацији 

-

Обесправљива

ње и 

угрожавање 

слободе људи 

-Заједница 

различитих 

културних 

група 

 

Фронтални 

Индивидуал

ни 

 

 

Дијалошка, 

Метода рада 

на тексту,  

Демонстратив

на, 

Илустративна

, Метода 

писаних 

радова 

 

Историја 

Географија  

 

Анкета 

Разговор 

Презентаци

ја 

Акције 

Практичан 

рад 

 

Упитник 

 

Самопроцен

а ученика 

Самопроцен

а 

наставника 

 

 



 

 

понашања 

која се могу 

описати као 

ксенофобија, 

расизам, 

антисемитиза

м облици 

дискриминац

ије и кршења 

људских 

права 

-покаже 

интересовањ

е за 

упознавање 

различитих 

култура 

 

 

2. 

 

Демократс

ко 

друштво 

-разликује 

појмове пол 

и род и 

препознаје 

родне 

стереотипе 

 

-Пол и род 

-Подна 

перспектива 

 

Фронтални 

Индивидуал

ни 

 

Дијалошка, 

Метода рада 

на тексту, 

Демонстратив

 

Биологија 

Геогрефија 

 

Анкета 

Разговор 

Презентаци

Упитник 

Самопроцен

а ученика 

Самопроцен

а 



 

 

-дискутује о 

значају 

уважавања 

родне 

перспективе 

приликом 

доношења 

одлука 

значајних за 

једну 

заједницу 

-препознаје у 

понашању 

особе 

карактеристи

ке насилника 

и жртве 

-Родна 

равноправнос

т 

-Родно 

засновано 

насиље 

на, 

Илустративна

, Метода 

писаних 

радова 

ја 

Акције 

Практичан 

рад 

наставника 

 

 

3. 

Процеси у 

савремено

м свету 

-наведе 

основне 

функције 

медија и 

образложи 

зашто је 

важно да 

постоје 

кодекс 

новинара и 

кодекс деца и 

медији 

-препозна 

механизме 

-Медији 

-Медијска 

писменост 

-Кодекс у 

медијима 

Фронтални, 

Индивидуал

ни 

Групни 

Дијалошка, 

Метода рада 

на тексту, 

Демонстратив

на, 

Илустративна

, Метода 

писаних 

радова 

 

Српски језик 

 

Анкета 

Разговор 

Презентаци

ја 

Акције 

Практичан 

рад 

Упитник 

Самопроцен

а ученика 

Самопроцен

а 

наставника 

 



 

 

манипулациј

е медија и 

утицај медија 

на сопствено 

мишљење и 

деловање 

-препозна 

пример 

злоупотребе 

деце у 

медијима 

 

4. 

 

Грађански 

активизам 

-учествује у 

припреми, 

реализацији 

и евалуацији 

кратког 

филма 

-учествује у 

избору 

садржаја и 

начина рада 

-Снимање 

кратког 

филма о 

вредностима 

грађанског 

друштва 

Фронтални, 

Индивидуал

ни 

Групни 

Дијалошка, 

Метода рада 

на тексту, 

Демонстратив

на, 

Илустративна

, Метода 

писаних 

радова 

 

Српски језик 

 

Анкета 

Разговор 

Презентаци

ја 

Акције 

Практичан 

рад 

 

Самопроцен

а 

Упитник 

 

  



 

 

Међупредметне комепетнције 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1.  

 

Људска права 

 -Комуникација 

-Сарадња 

 

2.  

Демократско друштво 

 -Сарадња  

-Одговорно учешће у демократском друштву 

 

3. Процеси у савременом свету -Комуникација  

 -Рад с подацима и информацијама  

-Дигитална компетенција 

 

4.  

Грађански активизам 

 -Естетичка компетенција  

-Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 



 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Просветни гласник бр. 11/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ЦИЉ ПРЕДМЕТА јесте 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: ОСМИ 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област Исходи Обрада Утврђива

ње 

Свег

а 

1. Mein Körper 

und meine 

Gesundheit 

 

разуме општи смисао и главне информације из 

уобичајених текстова који се односе на 

представљање и тражење/ давање информација 

личне природе;  тражи, саопшти, пренесе 

информације личне природе или податке о себи и 

другима;  у неколико повезаних исказа представи 

себе, своју ужу/ширу породицу и пријатеље 

користећи једноставнија језичка средства;  разуме 

општи смисао и главне информације из текстова 

који се односе на опис бића, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; размени 

информације које се односе на опис бића, 

предмета, места, појaва, радњи, стања и збивања;  

повеже неколико исказа у краћи текст којим се 

описују и пореде бића, предмети, места, појаве, 

радње, стања и збивања; разуме краће низове 

исказа који се односе на 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 детаљније информације 

у вези са предлозима, саветима и позивима на 

заједничке активности; разуме краће низове 

обавештења, молби и захтева који се односе на 

потребе и интересовања и реагује на њих; 

саопшти краће низове обавештења, молби и 

захтева који се односе на потребе и интересовања;  

разуме и на прикладан начин одговори на 

12 22 34 



 

 

честитку, захвалност и извињење; упути честитку, 

захвалност и извињење користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; разуме и следи 

краће низове упутстава у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; тражи и 

пружи неколико везаних једноставнијих 

упутстава у вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; разуме општи смисао и 

главне информације из текстова који се односе на 

описивање радњи и ситуација у садашњости; 

разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање 

способности и умећа у садашњости;  размени 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости; опише радње, способности 

2. Servus und auf 

Wiedersehen 

разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање искустава, 

догађаја и способности у прошлости; – размени 

неколико информација у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у прошлости; – 

опише искуства, догађаје и способности из 

прошлости повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину; – разуме општи смисао и 

главне информације из текстова који се односе на 

одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања у 

будућности; – размени неколико исказа у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; – саопшти планове, 

намере и предвиђања; – разуме општи смисао и 

главне информације из текстова који се односе на 

жеље, интересовања, потребе, осете и осећања; – 

размени неколико повезаних информација у вези 

са жељама, интересовањима, осетима и 

12 22 34 



 

 

осећањима; искаже и образложи жеље, 

интересовања, потребе, осете и осећања; разуме 

краће низове исказа који описују просторне 

односе, оријентацију и правац кретања;  затражи 

и пружи обавештења о просторним односима, 

оријентацији и правцу кретања; разуме 

једноставније текстове који се односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и обавезе 

и реагује на њих;  размени неколико информација 

које се односе на дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе; разуме општи 

смисао и главне информације из краћих текстова 

који се односе на поседовање и припадање; 

размени неколико краћих, везаних исказа који се 

односе на поседовање и припадање;  разуме 

општи смисао и главне информације из краћих 

текстова који се односе на изражавање допадања 

и недопадања; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р.б

р. 

 

Тема/облас

т 

 

Исходи 

 

Садржаји 

Начин остваривања 

програма 

Међупредме

тно 

повезивање 

(исход/садрж

аји) 

Начин 

провере  

остваренос

ти исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 
Облик 

рада 

Методе 

1. Mein Körper 

und meine 

Gesundheit 

разуме 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из 

уобичајених 

текстова који 

се односе на 

представљањ

е и тражење/ 

давање 

информација 

личне 

природе;  

тражи, 

саопшти, 

пренесе 

информације 

личне 

природе или 

податке о 

себи и 

другима;  у 

неколико 

повезаних 

исказа 

представи 

Glück im 

Unglück, Über 

einen Unfall 

berichten; die 

Körperteile 

bennenen, 

Perfekt bei 

trennbaren 

Verben, können 

und wollen im 

Präteritum, 

Nebensatz mit 

weil, 

Komparativ 

und Superlativ 

Ein großer 

Fehler, eine 

Entschuldigung 

schreiben, über 

Krankeit 

sprechen, weil 

und denn, 

Pronomen im 

Nominativ und 

Dativ, müssen 

im Präteritum, 

Nebensätze mit 

wenn,  

Фронтални 

облик 

рада, рад у 

пару, 

групни рад 

индивидуа

лна 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуа

лна 

провера 

знања 

писмено 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, метода 

писаних 

радова, 

рад на 

тексту 

У оквиру 

предмета 

српски, 

енглески 

језик, 

биологија 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на 

часу (у 

оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног 

рада), 

индивидуал

на провера 

знања 

усмено, 

индивидуал

на провера 

знања 

писмено, 

kомуникати

вна настава 

страних 

језика 

узпримену 

техника 

рада у 

групама и 

паровима, 

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 



 

 

себе, своју 

ужу/ширу 

породицу и 

пријатеље 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства;  

разуме 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из текстова 

који се 

односе на 

опис бића, 

предмета, 

места, појaва, 

радњи, стања 

и збивања; 

размени 

информације 

које се 

односе на 

опис бића, 

предмета, 

места, појaва, 

радњи, стања 

и збивања;  

повеже 

неколико 

исказа у 

Du bist toll, 

wie du bist, 

über gesunde 

Ernährung und 

einen gesunden 

Lebensstil 

sprechen, 

temporale 

Präpositionen 

seit, ab,  in plus 

Dativ, deshalb, 

deswegen, 

Präsens für die 

Zukunft 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

материјали, 

итд.), као и 

уз примену 

принципа 

наставе по 

задацима, 

слушање и 

реаговање 

на налоге 

и/или 

задатке у 

вези са 

текстом који 

чита 

наставник 

или који 

ученици 

чују са 

звучих 

записа рад у 

паровима, 

малим и 

великим 

групама 

(минидијало

зи, игра 

по уогама, 

променио/ла? 



 

 

краћи текст 

којим се 

описују и 

пореде бића, 

предмети, 

места, појаве, 

радње, стања 

и збивања; 

разуме краће 

низове 

исказа који 

се односе на 

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 

комуникацио

не моделе; 

затражи и 

симулације, 

итд.) 

мануалне 

активности 

(израда 

паноа, 

презентациј

а), 

дебате и 

дискусије 

примерене 

узрасту 

(Н.Б. 

дебате 

представљај

у унапред 

припремљен

е 

аргументова

не монологе 

са 

ограничени

м 

трајањем, 

док су 

дискусије 

спонтаније 

и 

неприпремљ

ене 

интеракције 

на одређену 

тему) 



 

 

пружи 

детаљније 

информације 

у вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 

разуме краће 

низове 

обавештења, 

молби и 

захтева који 

се односе на 

потребе и 

интересовањ

а и реагује на 

њих; 

саопшти 

краће низове 

обавештења, 

молби и 

захтева који 

се односе на 

потребе и 

интересовањ

а;  разуме и 

на прикладан 

начин 

одговори на 

честитку, 

захвалност и 



 

 

извињење; 

упути 

честитку, 

захвалност и 

извињење 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникацио

не моделе; 

разуме и 

следи краће 

низове 

упутстава у 

вези с 

уобичајеним 

ситуацијама 

из 

свакодневног 

живота; 

тражи и 

пружи 

неколико 

везаних 

једноставниј

их упутстава 

у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама 

из 

свакодневног 

живота; 

разуме 



 

 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из текстова 

који се 

односе на 

описивање 

радњи и 

ситуација у 

садашњости; 

разуме 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из текстова 

који се 

односе на 

описивање 

способности 

и умећа у 

садашњости;  

размени 

неколико 

информација 

у низу које се 

односе на 

радње у 

садашњости; 

опише 

радње, 

способности 



 

 

2. .Servus und 

Aufwiederse

hen 

разуме 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из текстова 

који се 

односе на 

описивање 

искустава, 

догађаја и 

способности 

у прошлости; 

– размени 

неколико 

информација 

у низу о 

искуствима, 

догађајима и 

способности

ма у 

прошлости; – 

опише 

искуства, 

догађаје и 

способности 

из 

прошлости 

повезујући 

неколико 

краћих 

исказа у 

смислену 

Victoria sucht 

den Schnee, 

Unterkünfte 

vergleichen, 

Landschaft und 

Natur 

vergleichen, 

einen 

Wetterbericht 

verstehen und 

über das Wetter 

sprechen, eine 

Person 

beschreiben, 

einige 

österreichische 

Wörter 

verstehen, 

Nebensätze mit 

bevor, wann, 

Adjektivdeklin

ation ohne 

Artikel im 

Dativ, gesten 

und 

Empfindungsw

örter verstehen, 

über Noten und 

Schulfächer 

sprechen, eien 

deutsches 

Zeugnis 

verstehen, über 

Фронтални 

облик 

рада, рад у 

пару, 

групни рад 

индивидуа

лна 

провера 

знања 

усмено, 

индивидуа

лна 

провера 

знања 

писмено 

Монолош

ка, 

дијалошк

а, метода 

писаних 

радова, 

рад на 

тексту 

У оквиру 

предмета 

српски, 

енглески 

језик, 

биологија 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на 

часу (у 

оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног 

рада), 

индивидуал

на провера 

знања 

усмено, 

индивидуал

на провера 

знања 

писмено, 

kомуникати

вна настава 

страних 

језика уз 

примену 

техника 

рада у 

групама и 

паровима, 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали, 

ИТ, игре, 

аутентични 

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? 



 

 

целину; – 

разуме 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из текстова 

који се 

односе на 

одлуке, 

обећања, 

планове, 

намере и 

предвиђања у 

будућности; 

– размени 

неколико 

исказа у вези 

са 

обећањима, 

одлукама, 

плановима, 

намерама и 

предвиђањим

а у 

будућности; 

– саопшти 

планове, 

намере и 

предвиђања; 

– разуме 

општи 

смисао и 

Möglichkeiten 

diskutieren, das 

Leben auf de 

Land und in der 

Stadt verstehen, 

Nebensätze mit 

denn, deshalb, 

deswegen, 

könnte plus 

Infinitiv, würde 

plus Infinitiv, 

wichtige 

Informationen 

aus einem 

Interview 

entnehmen, 

über die 

Zukunft 

sprechen, Feste 

und 

Traditionen 

beschreibe--n, 

Futur, obwohl, 

trotzdem, 

Folgezahlen 

материјали, 

итд.), као и 

уз примену 

принципа 

наставе по 

задацима, 

слушање и 

реаговање 

на налоге 

и/или 

задатке у 

вези са 

текстом који 

чита 

наставник 

или који 

ученици 

чују са 

звучих 

записа рад у 

паровима, 

малим и 

великим 

групама 

(минидијало

зи, игра 

по уогама, 

симулације, 

итд.) 

мануалне 

активности 

(израда 

паноа, 



 

 

главне 

информације 

из текстова 

који се 

односе на 

жеље, 

интересовањ

а, потребе, 

осете и 

осећања; – 

размени 

неколико 

повезаних 

информација 

у вези са 

жељама, 

интересовањ

има, осетима 

и осећањима; 

искаже и 

образложи 

жеље, 

интересовањ

а, потребе, 

осете и 

осећања; 

разуме краће 

низове 

исказа који 

описују 

просторне 

односе, 

оријентацију 

презентациј

а), 

дебате и 

дискусије 

примерене 

узрасту 

(Н.Б. 

дебате 

представљај

у унапред 

припремљен

е 

аргументова

не монологе 

са 

ограничени

м 

трајањем, 

док су 

дискусије 

спонтаније 

и 

неприпремљ

ене 

интеракције 

на одређену 

тему) 



 

 

и правац 

кретања;  

затражи и 

пружи 

обавештења 

о 

просторним 

односима, 

оријентацији 

и правцу 

кретања; 

разуме 

једноставније 

текстове који 

се односе на 

дозволе, 

забране, 

упозорења, 

правила 

понашања и 

обавезе и 

реагује на 

њих;  

размени 

неколико 

информација 

које се 

односе на 

дозволе, 

забране, 

упозорења, 

правила 

понашања и 



 

 

обавезе; 

разуме 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из краћих 

текстова који 

се односе на 

поседовање и 

припадање; 

размени 

неколико 

краћих, 

везаних 

исказа који 

се односе на 

поседовање и 

припадање;  

разуме 

општи 

смисао и 

главне 

информације 

из краћих 

текстова који 

се односе на 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

 

 



 

 

ДОДАТНА НАСТАВА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви 

и задаци 

 

јесте 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. 

 

Редни 

број 
Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. 

Körper und 

Gesundheit 

3 

Да уме да прича о несрећама, 

да напише извињење, да прича 

о болестима, да напише 

реферат о здравом животу 

Ученик добија 

фразе и вокабулар, 

као и различите 

текстови за 

увежбавање 

вештина Schreiben, 

Lesee, Hören und 

Sprechen 

 

 

 

 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања  



 

 

2. 

Servus und auf 

Wiedersehen 

3 

Ученик зна да разликује 

аустријско немачки од 

немачког, зна да опише 

празникеи фестивале, да извуче 

важне информације из 

интервјуа, да прича о 

будућности 

Граматички 

садржаји вежбају се 

кроз разноврсне 

контекстуализоване 

примере, различити 

текстови за 

увежбавање 

вештина, дебате и 

дискусије 

 

Посматрање 

ангажовања ученика 

на часу (у оквиру 

фронталног облика 

рада, рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања  

 

 

 

  



 

 

Међупредметне компетенције 

 

Р.бр. Наставна тема Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Mein Körper und 

meine Gesundheit 

 

 

Компетенција за учење, комуникативна компетенција, 

дигитална компетенција, сарадња 

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. Servus und auf 

Wiedersehen 

Компетенција за учење, комуникативна компетенција, 

дигитална компетенција, сарадња 

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; 

 

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



 

 

 

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). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

Општи 

циљеви 

и 

задаци 

јесте да се ученик усвајањем граматичких  знања о језичком систему оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију 

Редни 

број 
Назив теме Оријентациони 

број часова 
Циљеви за тему Начин 

остваривања 

Начин праћења 

ефеката и 

остварености 

циљева/исхода 

1. Körper und Gesundheit 8 

Да ученик усвоји 

перфект код глагола са 

одвојивих префиксом,  

претерит модалних 

глагола, делове тела., 

заменице у дативу и 

акузативу, зависне wenn 

реченице  

Граматички 

садржаји вежбају 

се кроз разноврснe 

контекстуализоване 

примере 

 

 

 

 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 



 

 

писмено 

2. Servus und auf 

Wiedersehen 

8 

Да ученик усвоји опис 

времененских прилика, 

зависне реченице са 

denn, deshalb, deswegen, 

да опише особу , футур 

Граматичка 

вежбања из радне 

свеске, додатни 

материјали које је 

припремио 

наставник. 

Посматрање 

ангажовања 

ученика на часу 

(у оквиру 

фронталног 

облика рада, 

рада у пару, 

групног рада), 

индивидуална 

провера знања 

усмено, 

индивидуална 

провера знања 

писмено 



 

 

 

 

 

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: Осми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34 

 

 

 

 

 



 

 

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 

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 

6 3 9 



 

 

предузетништву 

 

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.  

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 

  6 3 9 



 

 

развоју; 

 

3. РЕЦИКЛАЖА, 

РЕМЕДИЈАЦИЈА 

И ПОНОВНА 

УПОТРЕБА 

ДОБАРА И 

СИРОВИНА 
Секундарне 

сировине: папир, 

уља у исхрани, 

текстил, пластика. 

Предности и 

недостаци поновне 

употребе добара и 

сировина. 

3Р правила. 

. 

 

 

– повеже значај 

очувања животне 

средине са бригом о 

сопственом и 

колективном 

здрављу; 

– 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; 

 

  6 3 9 

4. ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије. 

Енергетска 

ефикасност. 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора и 

  6 3 9 



 

 

Обновљиви извори 

енергије. 

Предности и 

недостаци 

обновљивих извора 

енергије. 

 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

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

 

  



 

 

ЦИЉ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:  

 

Циљ учења слободне наставне активности  Предузетништво је да допринесе развоју 

иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, 

способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања 

друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. 

  



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

РАЗРЕД: осми 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р.бр. Тема/област и 

кључни појмови 

садржаја 

програма 

Исходи Међупредметне 

компетенције 

Евалуација квалитета 

испланираног 

Обрада Утврђивање Свега 

1. ЗАШТИТА 

ПРАВА 

ПОТРОШАЧА 
Однос цене и 

квалитета 

производа/услуге. 

Декларација 

производа. 

Уговорна обавеза 

за услугу. 

Остваривање права 

потрошача. 

 

 

 -Ученик зна да наведе 

основна права потрошача 

и начине њихове заштите; 

– на декларацији пронађе 

најважније информације о 

производу и одреди однос 

цене и квалитета 

– образложи избор 

теме/истраживања  

– 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 

-Квалитет постављених 

питања, способност да 

се промени мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликовање чињенице 

од интерпретација, 

извођење закључака, 

прихватање другачијег 

мишљења, примена 

наученог 

-Наставник прати и 

вреднује како ученици 

међусобно сарађују, 

како решавају сукобе 

мишљења, како једни 

другима помажу, да ли 

5 4 9 



 

 

предузетништву 

 

испољавају 

иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да 

ли показују критичко 

мишљење, 

колико су креативни.  

 

 

2. СВЕТ РАДА 
Свет занимања 

некад, сад и у 

будућности. 

Професионална 

оријентација. 

Професионални 

развој. 

Форма и функција 

CV и мотивационог 

писма. 

Концепт 

целоживотног 

учења. 

 

 - посматра занимања из 

перспективе некад и сад и 

предвиди могућности 

њиховог развоја у 

будућности; 

– повезује одређена 

занимања и врсту и нивое 

образовања; 

– препозна проблеме у 

свом непосредном 

окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог 

решавања; 

 

 -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, 

колико су креативни 

6 3 9 



 

 

3. ПОКРЕНИ СЕБЕ 

И ДРУГЕ 
Покретање 

иницијативе. 

Менаџмент и 

лидерство. 

 

- укључује се у 

иницијативе које се 

покрећу у школи; 

– разликује особине 

лидера и менаџера; 

– одговорно преузима 

задужења у тиму, сарађује 

са другим члановима тима 

и учествује у доношењу 

одлука; 

 

  3 3 6 

4. УЧЕНИЧКА 

ПРЕДУЗЕЋА 
Појам предузећа 

(привредног 

субјекта). 

Производ и/или 

услуга. 

Појам тржишта. 

Људски и 

материјални 

ресурси. 

Пословна 

комуникација. 

Основни етички 

принципи у 

пословању. 

-планира, распоређује и 

управља ресурсима (знања 

и вештине, време, новац, 

технологије); 

– учествује у 

осмишљавању пословне 

идеје; 

– информише се о 

постојању сличних 

производа на тржишту; 

– комуницира са 

окружењем о креативним 

идејама свога тима; 

– примењује правила 

пословне комуникације; 

– поштује етичке 

 -Наставник прати  и 

вреднује самосталне или 

групне радове уз 

поштовања кодекса 

пословног понашања 

професионално 

обављање пословне 

делатности, савесно 

извршавање обавеза и 

преузимање 

одговорности, 

поштовање преузетих 

обавеза, коришћење 

3 9 12 



 

 

Процес производње 

и процес пружања 

услуга. 

Цена производа 

или услуге. 

Облици 

промовисања 

производа. 

Продаја производа 

или услуге. 

 

принципе у пословању; 

– израчуна трошкове 

израде производа према 

датим инструкцијама; 

– прикупи информације о 

ценама сличних производа 

на тржишту и на основу 

њих одреди цену свог 

производа; 

– учествује у промоцији и 

продаји производа; 

– презентује рад свог тима. 

 

допуштених средстава 

за постизање пословних 

циљева 

промовисање и продају  

производа   

-Продајне активности  

изложбе, сајмови и 

базари. 

 



 

 

 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 
Службени гласник бр. 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 Међупредметне 

компетенције 

Евалуација квалитета 

испланираног 

Обрада Утврђивање Свега 

1. Појам добра/зла 

 

Појам уметности 

 

Појам правде 

 

Појам слободе 

 

Појам среће 

 

Појам толеранције 

 

Појам вршњачког 

– критички промишља и 

анализира питања и 

проблеме свог окружења 

– са пажњом слуша 

саговорника и 

комуницира са другима 

на конструктиван начин 

– јасно изрази сопствене 

мисли и осећања 

– практикује 

интелектуалну 

отвореност и радозналост 

– уважава релевантне 

аргументе 

– практикује толеранцију 

и разлике у мишљењу 

– искаже објективност и 

непристрасност у 

процени властитих и 

туђих становишта, 

поступака и постигнућа 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Сарадња 

 

Решавање проблема 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

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 

дају креативна решења, 

како бране своје 

30 6 36 



 

 

насиља 

 

Појам истине/лажи 

 

Појам живота 

 

Појам времена и 

простора 

 

Појам пријатељства 

 

Појам храбрости 

 

Појам бога 

 

– сарађује са члановима 

групе којој припада и 

одупре се притиску групе 

на асертиван начин 

– препозна проблеме у 

свом непосредном 

окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог 

решавања 

– развије осетљивост за 

социјални и културни 

контекст 

– учествује у расправи 

која доприноси 

атмосфери отворености и 

узајамног уважавања 

– преузме одговорност за 

сопствене поступке, 

однос према природном и 

друштвеном окружењу, 

– усвоји интелектуалне 

врлине истинољубивости 

 

Комуникација 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

Естетичка 

компетенција 

ставове, како 

аргументују, евалуирају, 

примењују, процењују 

последице итд. 

Посебно поуздани 

показатељи су квалитет 

постављених питања, 

способност да се нађе 

веза међу појавама, 

наведе пример, промени 

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, 



 

 

Појам човека 

 

Појам мудрости и 

знања 

 

Појам света 

 

Појам природе 

 

Појам једнакости и 

различитости 

 

Појам љубави 

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 излазни тестови како 

би се утврдили ефекти 

рада на нивоу знања, 

вештина, ставова. 



 

 

Евалуатори овог 

програма 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. 

У филозофији 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 

метакогнитивне 

процесе, тј. критичко 

промишљање о 

сопственим мисаоним 

процесима и вештинама 

мишљења, 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 

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. 

 

  



 

 

ПрограмрадаодељенскогстарешинеVIIIразреда 
 

 
Садржајра

да 

Носиоци 
активности Сарадници 

 

С
еп

т
ем

б
а
р

 -

Изборруководстваодељенскезаједницеипредстав

ника ђачког парламентa 

- Тумачимоправилапонашањаушколи 
- Стварамоодељенскаправилапонашања 
- РАДИОНИЦА:професионалнаорјентација 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

Ученици 

 

О
к
т

о
б
а
р

 -Планирамоуспехдабиуписалишколукојужелимо 
- Професионална оријентација 

- Oднос ученика у разреду 
- Помоћученицимакојизаостајуураду; 
Подстицање активностиурадусабољомдецом 
- Гдесамјауглобалномсвету 

 

Одељењски 

старешина 

 

 

Ученици 

 

Н
о
ве

м
б
а
р
 

-УспехидисциплинанакрајуIкласификационог 

периода 

- Тражење помоћи 

- Професионална оријентацијa 
- Уређивањесале 
- Индивидуалниразговорисаученицима 

ОС 

Психолог 

Одељењс

ки 

старешин

а 

 

 

Ученици 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 

-Пубертетиадолесценција 
- Насиљеидрога 

- Спремансaмдабудем бољи 

- Волеобихда знам 

Психолог 

Одељењс

ки 

старешин

а 

 

 

Ученици 

 

Ј
а
н

уа
р
 -Професионална оријентација 

- Активно учење 
- УспехидисциплинанакрајуI полугодишта 

- ПрославаДанаСветогСаве 

Одељењски 

старешина 

 

Вероучите

љ 

 

Ф
еб

р
уа

р
 

-Здравственопредавање 
- Другарство у разреду 

- Будиистеривачнасиља 

Одељењс

ки 

стареши

на 

Психоло

г 

 

Ученици 

 

М
а
р
т

 

-Осмимарт–какообрадоватимајку,баку,сестру... 
- Гашењесукоба 

- Гдесмопаметнијиуодносунапрошлушколскугод

ину 

- Понашањенајавнимместима 

Одељењски 

старешина 

 

Ученици 

 

А
п

р
и

л
 

-УспехнакрајуIIIкласификационогпериода 
- OбележавањеДанашколе 
- Здравственопредавање 

- Каданасиљанема,неманипроблема 

Одељењс

ки 

стареши

на 

Психоло

г 

 

Ученици 



 

 

 
М

а
ј 

- Екскурзија,договорокоизвођењаекскурзије. 

- Успехидисциплинанакрајушколскегодине. 

- Какосавладатистраходзавршногиспита 

Одељењски 

старешина 

Психолог 

 
 

Ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  8. 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 8.  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 

 

 


