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Врњци 

 

 

На основу члана 50.став Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 

88/2017, 27/2018 - др.закон 10/2019, 27/2018- др.закон, 6/2020 и 129/2021.) и члана 133.Статута ОШ 

„Младост“ Врњци,  Школски одбор је на својој седници одржаној 14.09.2022.године донео следећу 
 

О Д Л У К У  

 

ДОНОСИ СЕ  Анекс Школског програма за школску 2022/2023. годину 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

На седници одржаној 14.09.2022. године у складу са прописима и нормативним актима школе после разматрања 

донешен је Анекс Школског програма, који је усвојен на седници Наставничког већа одржаној 30.08.2022. 

године. 

      Сходно напред реченом донета је одлука као у диспозитиву. 
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1.ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

        У Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службенигласник РС – Просветни 

гласник”, бр. 5/19, 1/20 и 6/20) у делу: „3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ”, додаје се програм предмета: „ДИГИТАЛНИ СВЕТ” који се примењује 

почев од школске 2022/2023. године. 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :Дигитални свет 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијањe дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу 

дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

 

ОБРАДА 

 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

СВЕГА 

 

1. 
ДИГИТАЛНО ДРУШТВО  

 

9 

 

11 

 

20 

 

2. 

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

3. 

 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА 

 

4 

 

7 

 

11 

УКУПО 16 20 36 

 

1.1.Дигитални свет 

 

Обавезна настава Изборни програм Слободне наставне активности 

Предмeт: ДИГИТАЛ

НИ СВЕТ 

   

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ 

предмета 

Наставне 

теме 
Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 
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по 

темама 

 

Циљ 

наставе и 

учења 

предмета 

Дигитални 

свет је  

развијање 

дигиталнe 

компетенц

ије ученика 

ради 

њиховог 

оспособља

вања за 

безбедну и 

правилну 

употребу 

дигиталних 

уређаја за 

учење, 

комуникац

ију, 

сарадњу и 

развој 

алгоритамс

ког начин 

аразмишља

њa. 

 

 

 

 

ДИГИТАЛ

НО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– унесе текст (речи и реченице) помоћу 

физичке и/или виртуелне тастатуре у 

програму за обраду текста; 

– селектује и измени (обрише, дода) 

текст; 

– именује, сачува и поново отвори  

текстуалну  датотеку; 

– допише текст на слику коришћењем 

едитора за текст у програму за обраду слике; 

– именује, сачува и поново отвори 

графичку датотеку; 

– објасни својим речима сврху 

коришћења прегледача и претраживача за 

приступ садржајима светске мреже; 

– осмисли кључне речи на основу којих 

ће на интернету тражити потребне дигиталне 

садржаје; 

– објасни својим речима на који начин се 

формирају резултати претраге интернета; 

– објасни својим речима због чега треба 

критички прићи садржајима који се налазе на 

интернету; 

– објасни својим речима због чега је 

неопходно дадигиталне садржаје пронађене на 

интернету користимо на етички начин; 

– наведе примере  дигитализације  у 

свакодневном животу током којих се стиче 

утисак да се дигитални уређај понаша 

интелигентно; 

– објасни шта је дигитални углед и како 

се он изграђује; 

– одабира дигиталне садржаје на основу 

-започиње 

иницијалним 

процесом нивоа на 

коме се ученик 

налази и у односу 

на који ће се 

процењивати његов 

даљи ток 

напредовања; 

активности и 

продукти  рада 

ученика 

самопроцена: 

вршњачка 

процена: 

 ова врста процеса 

постигнућа 

ученика природно 

се надовезује на 

процес 

самопроцена - 

ученици раде у 

пару или групи на 

истом задатку и 

имају могућност 

да, делећи 

одговорност, 

стварају и 

исправљају 

решења, те пружају 

конструктивне 

повратне 

информације.  

- отворена 

питања:  

*Дигитално друштво 

 

-Указати ученицима да 

виртуелни лист папира је 

простор у оквиру ког 

приказују слова и 

знакове,значај курсора, 

велико слово, правопис и 

граматика 

-објаснити и 

демонстрирати начин 

уношења текста, 

означавања текста за 

додавање или брисање 

-показати и објаснити 

начин за чување 

документа 

-демонстрирати поступак 

именовања и чувања 

графичке датотеке 

-демонстрирати начин 

приступања садржајима 

светске мреже 

 

 

 

ДИГИТ

АЛНО 

ДРУШ

ТВО 

20 
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БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕ

ЊЕ 

ДИГИТАЛ

НИХ 

УРЕЂАЈА 

 

 

 

 

 

 

PEGI ознаке у складусасвојим узрастом 

(самостално или сараднички); 

– препозна дигитално насиље и реагује 

на одговарајући начин; 

– направи лични план коришћења 

дигиталних уређаја уз помоћ наставника; 

– означи начин комуникације путем 

интернета који највише одговара контексту у 

коме се комуникација дешава; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постављање 

отворених питања 

један је од начина 

на који наставник 

може да постигне 

постигнућа својих 

ученика, али и да 

допринесе 

продубљивању 

њиховог 

разумевања 

конкретног 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Понашање на интернету  

-интернет бонтон. 

-Остављање личних 

података при коришћењу 

дигиталних уређаја. 

-Подстицати ученике да 

наведу неке од података 

који спадају у личне 

податке и упознати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕ

ДНО 

КОРИ

ШЋЕЊ

Е 

ДИГИТ

АЛНИХ 

УРЕЂА

ЈА 

5 
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АЛГОРИТ

АМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШ

ЉАЊA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– решава алгоритамски једноставан 

проблем у визуелном програмском језику чије 

решавање може даз ахтева понављање 

(програмски циклус); 

– утврди шта је резултат извршавања 

датог једноставно галгоритма/програма који 

садржи понављање; 

– уочи и исправигрешку у једноставном 

алгоритму/програму који садржи понављање; 

– решава алгоритамски  једноставан 

проблем у визуелном програмском језику чије 

решавање може да захтева гранање; 

– наведе неке од оператора поређења 

(мање, веће и једнако) и у конкретном 

примеру предвиди резултат њиховог 

извршавања (тачно, нетачно); 

– наведе аритметичке операторе  (+, -, * и 

/) и у конкретном примеру предвиди резултат 

њиховог извршавања; 

- примени блокове оператора поређења 

при креирању програма у визуелном 

програмском језику, који садрже гранање. 

 

 

 

ученике са чињеницом да 

коришћењем дигиталних 

уређаја остављамо личне 

податке на интернету, а да 

тога често нисмо ни 

свесни.  

-Разговарати са ученицима 

о непримереној 

комуникацији (говор 

мржње, вређање, 

омаловажавање), као и о 

ризичној комуникацији. 

-Ученици треба да 

креирају пример дневног 

плана рада, а наставник 

треба да их саветује како 

да одреде приоритете. 

 

 

У оквиру активности за 

достизање исхода својим 

речима наставник објасни 

појам алгоритам и 

анализира једноставан 

познати поступак који 

садржи понављања. 

Иницирати хеуристички 

разговор о питањима 

употребе гранања и 

понављања у програмима. 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОР

ИТАМ

СКИ 

НАЧИ

Н 

РАЗМИ

ШЉА

ЊA 

11 
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2.ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 5, 6, 7, И 8. РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРАВИЛНИКо допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20). Овај правилник ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном 

гласнику”, а примењује се почев од школске 2022/2023. године. Правилник се налази на следећем 

линку http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-

10d44017f91a&actid=979122&doctype=og 

 

ПРАВИЛНИКо допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19, 1/20, 6/20, 8/20 и 5/21) 

а примењује се почев од школске 2022/2023. године.Правилник се налази на следећем линку 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d9b256c-edfa-4f7e-9398-

c50e74cce091&actid=979123&doctype=og 

ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19, 2/20, 6/20 и 5/21), у Програму наставе и учења 

за осми разред основног образовања и васпитања, на крају текста додаје се одељак: „ОКВИР 

СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ”, који се примењује почев од школске 2022/2023. 

године.Правилник се налази на следећем линку: http://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1c6fd9b3-b030-4bf1-8fb9-

af51db533ea8&actid=979124&doctype=og 

Слободне наставне активности су део плана наставе и учења који школа планира Школским 

програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три 

програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног 

образовања и васпитања похађати четири различита програма.  

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. Оцењивање је описно (истиче се, добар, задовољава), а оцена не 

улази у општи успех. Ученике треба унапред упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати, 

а приликом сваког вредновања постигнућа потребно је дати повратну информацију. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d9b256c-edfa-4f7e-9398-c50e74cce091&actid=979123&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d9b256c-edfa-4f7e-9398-c50e74cce091&actid=979123&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1c6fd9b3-b030-4bf1-8fb9-af51db533ea8&actid=979124&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1c6fd9b3-b030-4bf1-8fb9-af51db533ea8&actid=979124&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1c6fd9b3-b030-4bf1-8fb9-af51db533ea8&actid=979124&doctype=og


7 
 

 
 
 
 

 
 

     Табеларни преглед понуђених Програма СНА намењених ученицима предметне наставе. 
 

 

РАЗРЕДИ НОСИОЦИ 

ПРИПРЕМЕ 

НАЗИВ ПРОГРАМА ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

Програми 

СНА 

намењени 

ученицима 

5. и 6. разреда 

Програми СНА које је 

припремио Завод 

 

-Животне вештине 

-Медијска писменост 

-Вежбањем до здравља 

36 

Програми СНА 

које су припремила 

Стручна друштва 

-Цртање, вајање и 

сликање 

-Чувари природе 

-Музиком кроз живот 

-Сачувајмо нашу 

планету 

36 

Програми 

СНА 

намењени 

ученицима 

7. и 8. разреда 

Програми СНА које је 

припремио Завод 

-Моја животна средина 

-Уметност 

-Предузетништво 

36 или 34 

Програми СНА 

које су припремила 

Стручна друштва 

-Домаћинство 

-Филозофија са децом 

36 или 34 

 

2.1.Вежбањем до здравља 

(пети и шести разред) 

 

Ученици у 5. и 6. разреду су у узрасту када формирају однос према вежбању и потребно је да 

добију шири контекст физичког вежбања које се не повезује само са спортом већ са правом на развој и 

здравље. Програм се природно надовезује на садржај програма предмета Физичко и здравствено 

васпитање и не захтева посебан простор и опрему. Увидом у исходе може се видети да је фокус 

програма на вежбању као вредности, стицању релевантних знања о вежбању, здрављу и исхрани, као и 

развоју позитивних ставова који ће допринети да ученик самостално, без присиле одраслих, бира да се 

храни правилно и уместо седења у затвореном простору за компјутером изађе напоље и физички буде 

активан са својим вршњацима. 
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Вежбањем до здравља 

Обавезна настава  Слободне наставне активности 

Предмет:     

Разред: 5 и 6. 

(пети и шести 

разред) 

   

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

 

Циљ учења слободне 

наставнe 

активности Вежбањем до 

здравља је да ученик овлада 

знањима, развије вештине и 

формира ставове и 

вредности од значаја за 

одговоран однос према 

сопственом здрављу, 

физичком вежбању и 

здравим животним 

навикама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вежбање, 

здравље и 

животна средина 

 

 

 

 

 

-Исхрана и 

вежбање 

 

 

 

 

 

 

Дефинише појам 

здравља,разликује 

физичко,ментално и 

социјално здравље и 

образлаже утицај 

вежбања на здравље; 

 

-поштује еколошка 

правила у средини где 

вежба. 

 

-упореди специфичности 

вежбања у спорту и ван 

спорта; 

 

-разликује правилно од 

неправилног вежбања и 

планира сопствене 

физичке активности у 

складу са 

потребама,могућностима 

и интересовањима; 

 

-има увид у сопствене 

разлоге вежбања и 

истрајава у вежбању; 

Наставник 

континуирано 

прати напредак 

ученика, који се 

огледа у начину на 

који ученици 

учествују у 

активностима, како 

прикупљају 

податке, како 

аргументују, које 

ставове изражавају. 

Поуздани 

показатељи 

напретка су 

квалитет 

постављених 

питања, способност 

да се промени 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликовање 

чињеница од 

интерпретације, 

способност да се 

Програм се природно 

надовезује на садржај 

програма 

предмета Физичко и 

здравствено васпитање  

и не захтева посебан 

простор и опрему. 

 

-Указати ученицима на 

разлику између 

правилног и неправилног 

вежбања и више пута се 

током целог програма 

враћати на то јер се ради 

о важном исходу. 

 

  

-утврди шта знају о 

нутритивним 

вредностима намирница, 

какве су им навике у 

исхрани, шта знају о 

правилима исхране пре и 

после вежбања и сл. У 

складу са добијеним 

одговорима планирати 
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-Вежбање и 

физички изглед 

 

 

 

 

 

 

-У вежбању 

једнаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-препозна ситуације у 

којима не сме да вежба 

 

-препозна утицај 

различитих вежбања на 

физички изглед и 

здравље 

 

изведе закључак, 

прихвати другачије 

мишљење, примени 

научено, предвиде 

последице. 

 

даљи рад на овој теми. 

-пажњу треба да добије 

кључни појам садржаја 

који се односи на 

правилно држање јер се 

оно вежбањем може 

унапредити што је 

значајно и за здравље и 

за физички изглед. 

 

 

формирање правилног 

става према вежбању и 

развоју компетенције за 

одговорно учешће у 

демократском друштву. 

Ученици су већ упознати 

са Конвенцијом о 

правима детета и треба је 

повезати са садржајем 

овог програма у смислу 

колики значај има 

физичко вежбање у 

остваривању права 

детета на раст, развој, 

здравље, игру и 

дружење. 

 

 

 

Наставник планира 

начин на који ће 

реализовати програм, као 

и број часова за сваку од 

четири теме. Број часова 



10 
 

 

 
 

 

 

 

 

по темама не мора да 

буде исти, а подразумева 

се да неке активности 

својим садржајем и 

исходима којима воде 

могу припадати 

различитим темама. 
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2.2. Уметност 

        Прoгрaм слободне наставне активности Уметност интeгрише садржаје из културе, различитих 

уметности и вишe умeтничких дисциплинa. Он омогућава ученицима: да упознају културу и уметност 

народа свих континената, њихове сличности, разлике и међусобне утицаје; да открију како се 

прожимају различите врсте уметности; да уче како да користе разноврсне, релевантне и поуздане 

податке и информације за истраживачки и стваралачки рад; да ефикасно сарађују и комуницирају; да 

развијају критичко мишљење, конструктивно размењују мишљења и формирају позитивне вредносне 

судове са циљем очувања културе и идентитета, развијања самопоуздања и самопоштовања, 

поштовања и заштите људских права; да развијају радозналост, мотивацију, као и афинитет према 

култури и уметности; да се изражавају у одабраним уметничким дисциплинама и медијима. 
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Уметност 

Обавезна настава  Слободне наставне активности 

Предмет:     

Разред: 7. и 8. 

 (седми и осми) 

   

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

 

Циљ учења слободне 

наставне 

активности Уметност је да 

ученик развија вештине 

комуникације и сарадње, 

критичко и стваралачко 

мишљење, осетљивост за 

естетику, радозналост, 

мотивацију за истраживање и 

изражавање у различитим 

медијима као и одговоран однос 

према очувању уметничког 

наслеђа и културе свога и других 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦИОНАЛНА 

ВИЗУЕЛНА 

УМЕТНОСТ ШИРОМ 

СВЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– образложи 

значај 

традиционалне 

визуелне 

уметности за 

идентитет народа 

и појединца; 

– повеже 

карактеристичан 

артефакт са 

континентом и 

културом којој 

припада; 

– обликује 

ликовне радове са 

препознатљивим 

елементима 

одабране културе; 

– опише одабрани 

продукт 

визуелних 

уметности и 

процес његове 

израде; 

– пореди основне 

одлике 

традиционалне 

Наставник 

континуирано прати 

напредак ученика, 

који се огледа у 

начину на који 

ученици учествују у 

активностима, како 

прикупљају податке, 

како бране своје 

ставове, како 

аргументују, 

евалуирају, 

примењују, процењују 

последице итд. 

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 

Визуелну уметност ученици 

упознају кроз индивидуални 

истраживачки рад (у школи 

и код куће). Ученици се 

усмеравају да припреме 

кратке дигиталне 

презентације или видео 

прилоге.  

Уметност ученици упознају 

кроз креативну радионицу 

где могу, према 

интересовањима, да 

моделују тотеме или посуде 

од меког материјала, да 

цртају дизајн употребних 

предмета са мотивима 

карактеристичним за 

одабрано племе, као и да их 

обликују одабраном 

традиционалном техником. 

Ученици пореде орнаменте 

различитих племена тражећи 

сличности и разлике и 

излажу фотографију свог 

рада заједно са примером 

који им је послужио као 

подстицај за стварање. 
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ТРАДИЦИОНАЛНА 

МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ 

БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

визуелне 

уметности два 

или више народа; 

– објасни значај и 

улогу културног 

наслеђа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– објасни главне 

карактеристике 

традиционалне 

музике на 

простору Балкана 

и Србије и њихов 

међусобни утицај; 

– прикаже 

елементе 

прожимања 

традиционалне 

музике 

различитих 

народа на 

простору Балкана 

на музичким 

мишљење, примени 

научено, предвиде 

последице, дају 

креативна решења. 

 

 Наставник прати и 

вреднује како ученици 

међусобно сарађују, 

како решавају сукобе 

мишљења, како једни 

другима помажу, да 

ли испољавају 

иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, 

да ли показују 

критичко мишљење 

или критицизам, 

колико су креативни. 

 

 Наставник постави 

јасне критеријуме 

према којима ће 

проценити квалитет 

презентације и да 

одреди број слајдова, 

односно трајање видео 

прилога (до 3 минута) 

водећи рачуна о томе 

да сви ученици треба 

да виде све радове и 

да изнесу своја 

запажања и утиске. 

Ученици се упознају 

са тим шта ће се и на 

коjи начин пратити и 

вредновати.  

 

Ученику се даје 

повратна информација 

која помаже да разуме 

Култура се истражује кроз 

компаративну анализу. 

Ученици се деле у мање 

групе које припремају краће 

презентације о сличностима 

и разликама између: обичаја; 

најстаријих градова; 

архитектуре храмова; 

традиционалне одеће или 

писма. Ученици које 

одређене културе посебно 

занимају могу да ураде 

додатна истраживања, као и 

да ураде ликовни рад на 

основу садржаја који их 

највише мотивише. 

 

 

 

 

 

 

Кроз конкретне задатке 

наставник усмерава ученике 

на истраживање које може 

да се односи на различите 

аспекте изучавања предмета 

музичког наслеђа у односу 

на временски оквир 

настанка, просторни оквир 

настанка, носиоце, 

примаоце, контекст 

настанка, контекст садашњег 

деловања и сл. 

учење се одвија и кроз 

посете појединим 

институцијама, на првом 

месту етнографским 

збиркама и музејским 
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МОДЕРНО ДОБА И 

МУЗИКА 

Савремене 

технологије и музика. 

Маркетинг у музици. 

Примењена музичка 

уметност. 

Музичка критика и 

интервју. 

 

 

 

примерима; 

– презентује 

традиционалну 

музику 

карактеристичну 

за различите 

крајеве Балкана и 

Србије; 

– прикаже начине 

очувања музичког 

културног 

наслеђа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 објасни како 

савремене 

технологије утичу 

на развој музике; 

– презентује 

начине промоције 

музичких дела и 

догађаја; 

– прикаже 

примену музике у 

другим 

уметностима; 

– истражи и 

грешке и побољша 

свој резултат и учење. 

Ученици се оцењују 

описно. Оцене су: 

истиче се,  

добар, 

задовољава. 

поставкама или посете нпр. 

кустоса школи. У оквиру 

народне уметности, ученици 

се упућују на значај старих 

уметничких заната и њихов 

опстанак, а као крајњи 

продукт тог рада је 

организовање изложбе 

ученичких радова. 

У циљу упознавања и 

очувања музичке традиције 

на простору Балкана и 

Србије ученици проучавају 

музику, плес, ношњу, 

обичаје, обреде, начин 

живота, из различитих 

географских локалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици истражују развој 

модерних технологија у 

служби широке 

заступљености примењене 

музике у медијима, односно 

мултумедијалним 

уметностима. Фокус рада 

буде на примењеној музици 

на подручју Србије. 

Ученици раде на припреми 

извођења одређене музичке 

нумере из филма, мјузикла, 

позоришта..., откривајући 
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објасни шта је 

музичка критика 

и која је њена 

улога; 

– аргументовано 

искаже утисак о 

слушаним 

делима. 

– комуницира 

учтиво, јасно и 

аргументовано уз 

уважавање 

различитих 

мишљења, идеја и 

естетских 

доживљаја; 

– проналази, 

самостално и у 

сарадњи са 

другима, 

релевантне 

податке и 

информације 

користећи 

савремену 

технологију; 

– учествује 

активно, према 

сопственим 

способностима и 

интересовањима, 

у истраживачком 

и радионичком 

раду. 

повезаност музике и других 

уметности. 

Маркетинг у музици се 

истражује на више начина, 

како одређено дело или 

музички догађај 

промовисати (како је то 

некада изгледало, а како 

данас...), или на који начин 

избор музике и сама музика 

утиче на маркетинг неког 

другог уметничког (или 

друге врсте) производа. У 

циљу разумевања значаја 

музике у рекламама, а у 

сврху маркетинга 

(промоције школе, догађаја, 

хуманитарних акција, 

локалне заједнице...), 

ученици истражују одабране 

рекламе, анализом 

одабраних доносе суд о 

улози музике и дефинишу 

кораке у процесу израде. 

Ради унапређивања 

маркетинга школе ученици 

припремају материјал за 

израду спота за химну 

школа/џингла за различита 

дешавања...), користећи 

ИКТ. 

Ученици у улози музичког 

критичара пишу критику 

након посете неком 

концерту, или слушања 

одређене 

композиције/извођача на 

часу. 
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3.ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

            Школа је у обавези да својим Школским програмом и Годишњим планом рада предвиди 

различите активности у складу са својим ресурсима и просторним могућностима. Поред организације 

излета, посета изложбама и сарадње са локалном самоуправом, ученицима треба понудити већи број 

друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. Те активности могу да се 

реализују по програму који је сама школа развила, али могу да се користе и програми који су 

претходно донети као изборни (нпр. чувари природе, рука у тесту, народна традиција). 

           Ученици од 1. до 8. разреда ће кроз друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне 

активности имати прилике да проналазе и развијају своје способности и таленте у области спорта, 

уметности и језика. Реализатори свих активности су наставници разредне и предметне наставе. По 

потреби се укључију и остали (стручни сарадници, родитељи, стручњаци различитих профила).  

         Садржај секција је прилагођен интересовању и способностима ученика, са настојањем да се 

активирају сви чланови одељенске заједнице. Ученици од 5. до 8. разреда ће бирати секцију према свом 

интересовању. Време одржавања секције биће одређено распоредом часова. 

          Активности треба тако организовати да ученици имају што више могућности за активно учешће, 

за креативно испољавање, за интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих извора 

информација и савремених технологија. Резултате рада ученика у оквиру ваннаставних активности 

треба учинити видљивим јер се на тај начин обезбеђује мотивација и задовољство учесника активности. 

Бројни су начини на који је могуће остварити као што су: организовање представа, изложби, базара, 

објављивање на сајту школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго. 

  

3.1. ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

      Хор је, као ваннаставна активност, важан чинилац у културном и јавном животу школе. Са 

примереним музичким програмом хор представља незаобилазан саставни део школских манифестација, 

прослава и културних манифестација. Певање у хору у великој мери доприноси смањењу стреса, 

агресивности и побољшању здравља уопште. Певање у хору подстиче и доживотну љубав према 

музици. Учешће у хору развија дечји глас, правилно држање, дисање, интонацију, изговор и 

артикулацију. Упознавање разноврсних дела домаћих и страних аутора доприноси развоју опште 

културе, међусобном разумевању, уважавању и поштовању. 

     Репертоар школског хора обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и 

народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора и композиција са фестивала дечјег 

стваралаштва. 
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3.2. ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ХОР (5 – 8 РАЗРЕДА) 

 

 Недељни фонд часова: 3  годишњи фонд часова: 108 

 

Циљ наставног програма: развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке 

традиције свог и других народа, оспособљавање музичког изражаја, упознавање основа музичке 

писмености 

 

Оперативни задаци наставног програма:  оспособљавање за разумевање могућности музичког 

изражавања ( певања, слушања и свирања ) 

 

Начин остваривања програма: певање, основе музичке писмености и дечје стваралаштво 

 

Активности ученика: групно и појединачно певање 
Часови Хора, као редовне наставе, одвијају с у континуитету током целе школске године по два часа 

недељно.  

У току школске године, на разним менаифестацијама , хор изводи репертоар на следећи начин – уз 

клавирску пратњу наставника, оркестра, ученика или музичких апарата. 

У току школске године може да се оформира и група певача (зависно од интересовања ученика и насту 

Песме су прилагођене узрасту. Један део програма сачињавају песме свечаног карактера, а другу 

народне песме и композиције домаћих и страних аутора и забавне песме намењене школском узрасту. 

 

Свака хорска проба састоји се из два дела: 

- техничког рада (рад на правилном дисању и упевавању уз помоћ вокализа) 

- учење нових композициja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

  ХОР                   Предметни наставник: Саша Јовичић           Школска 2022/23 год.                                          РАЗРЕД: ОД ПЕТОГ ДО 

ОСМОГ 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2                                                                                                                                                                   

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:   72 

Циљеви Садржај  
Начин 

остваривања 

Време 

Реализаци 

је 

Фонд 

часова 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Исходи који воде 

до остваривања 

образовних 

стандарда 

-Развијање 

националног и 

патриотског 

осећања; 

- Неговање 

свести о 

националној 

припадности ; 

- Очување 

музичке 

културне 

баштине; 

- Упознавање 

православног  

музичког 

наслеђа; 

- Развијање 

свести о 

повезаности 

књижевности 

(поезије) и 

музике; 

- Химне; 

-Народна музика; 

- Духовна 

музика; 

- Староградске 

песме; 

- Канони; 

- Песме које су 

компоновала 

деца; 

- Песме 

националних 

мањина; 

-Песме домаћих 

и страних 

композитора; 

- Одломци из 

забавне и 

филмске музике; 

- Аудиција и 

одабир ученика за 

хор; 

- Распевавање у 

циљу развијања 

вокалних 

могућности; 

-Технике и вежбе 

правилног дисања; 

-Технике и вежбе 

правилног 

изговарања слогова 

(декламација); 

-Припремање и 

учествовање у 

школским 

приредбама ; 

-Учешће на 

зимском хорском 

кампу; 

- Сарадња са 

У току 

школске 

године 

72 -организује 

-припрема 

-мотивише 

-усмерава 

-помаже 

-прати 

-повезује 

садржаје са 

садржајима 

других 

предмета 

-вреднује 

 

 

 

 

 

-пева 

- развија 

креативне 

способности 

-развија вокалне 

могућности 

-развија осећај за 

колективно 

музицирање 

-усваја знања 

- активно 

учествује 

-процењује 

-дискутује 

-користи  

интернет  

-организује 

-активно  

Ученик : 

-пева:химне, 

народну музику, 

староградске песме,  

каноне, 

песме које су 

компоновала деца, 

песме националних 

мањина, 

песме домаћих и 

страних 

композитора, 

одломке из забавне 

и филмске музике; 

-проширује  знања 

из области музичке 

уметности 

-развија музичке 

способности; 

- активно учествује 

у школским 

активностима; 

-развија колективни 
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-Схватање 

значаја музике 

у значајним 

историјским 

моментима 

Србије; 

- 

Оспособљава

ње за 

вишегласно 

певање; 

 

- Подстицање 

креативних 

способности 

ученика и 

смисла за 

колективно 

музицирање; 

- Упознавање 

са музичком 

традицијом 

других народа  

; 

-Упознавање 

са вокалном 

музиком 

домаћих и 

страних 

ликовном, 

драмском и 

рецитаторском 

секцијом, 

Културним 

центром и КУД-ом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учествује у 

комуникацији 

- учествује у 

одабиру песама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дух и смисао за 

колективно 

музицирање; 

- повезује теоретска 

знања са праксом; 

- представља и 

приказује свој 

таленат и своја 

постигнућа на 

наступима; 
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4.ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце/ученика којима је потребна додатна подршка. 

Специфични циљеви:  

1. Обезбеђивање и унапређивање квалитета наставе у образовању ученика којима је потребна додатна подршка 

Задаци тима за инклузивно образовање:  

 Доношење плана и програма рада 

 Организовање активности на основу програма 

 Анализа актуелне школске ситуације – идентификација деце/ученика којима је потребна додатна подршка 

 Израда и примена ИОП-а 

 Вредновање остварености и квалитета програма рада 

 Вођење евиденције  

 Пружање подршке ученицима са сметњама у развоју, као и њиховим родитељима 

 Сарадња са родитељима 

 Стручно усавршавање наставника 

 Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији ИОП-а 

 Сарадња са интересорном комисијом 

 Сарадња са релевантнимм установама: Школском управом ,Домом здравља, Центром за социјални рад, Специјалном школом, 

Средњим школама, Локалном самоуправом... 

композитора; 

- Учење 

познатих 

примера 

примењене и 

популарне 

музике; 
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Индивидуални образовни план, скраћено ИОП, је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за 

одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима. 

Израдом индивидуалних образовних планова и њиховом сталном евалуацијом предвиђени наствни садржаји реализују се у оптималним 

условима који прате развојни темпо ученика и омогућавају постизање добрих резултата уз примерено оптерећење сваког детета. 

Дефектолози, стручни сарадници, предметни наставници и сви остали запослени у школи пружају деци стручан, одмерен, прилагођен и 

континуиран образовно-васпитни процес. Прилагођавамо се индивидуалним потребама ученика и израђујемо индивидуални образовни план. 

Блиско сарађујујемо са родитељима и укључујемо их директно, као партенере у све активности које се планирају за рад са ученицима. 

ИОП – Индивидуални образовни план 

Индивидуални образовни план, скраћено ИОП, је посебан документ. ИОП-ом се планира додатна подршка у образовању и васпитању за 

одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима. Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у 

вршњачки колектив и задовољавање образовно-васпитних потреба детета и ученика. 

Индивидуални образовни план за сваког ученика се израђује по предвиђеној процедури, а сходно члану 76 Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон 10/2019, 27/2018- др.закон, 6/2020 и 129/2021), као и применом Правилника о ближим 

упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (''Сл.гласник РС'' бр. 74/2018). 
Дефектолог, односно стручни сарадник прати развој и напредовање ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног развоја, 

развоја комуникације и самосталности. Различитим техникама и прикупљањем података из различитих извора формира се документација. На 

основу те документације стручни сарадник координира израду и у сарадњи са наставником израђује педагошки профил ученика. 

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање индивидуализованог начина рада са учеником. 

Утврђују се подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира се отклањање физичких и 

комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у образовно-васпитном раду. 

Индивидуализован начин рада у установи остварује се путем прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи 

прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала, дидактичког материјала и организације рада на часовима. Уколико мере 

индивидуализације не допринесу побољшању постигнућа ученика у образовно-васпитном процесу, наставник, стручни сарадник, или 

родитељ ученикапристпају процедури процене потребе за израду ИОП. Процена се врши на основу континуираног праћења развоја и 

напредовања ученика у образовно-васпитном процесу. 

Израда ИОП-а 

На основу процене потреба за ИОП-ом коју даје наставник, стручни сарадник, или родитељ ученика Стручни тим за инклузивно образовање 

покреће предлог за утврђивање права на ИОП . Школа обавештава родитеља, односно старатеља када је покренут предлог за утврђивање 

права на ИОП. Предлог садржи наводе и образложене разлоге за покретање предлога за утврђивање права на ИОП, као и доказе о претходно 

организованом индивидуализованом начину рада са учеником. Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је сагласан да се 

приступи изради ИОП-а. Стручни тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању иницијативе предлаже директору 

чланове Тима за пружање додатне подршке ученику. Директор формира Тим за пружање додатне подршке ученику. 

https://osnovibeograd.rs/services/opservacija/
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Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, 

односно старатељ. У складу са потребама ученика учествује и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ ученику, на предлог 

родитеља, односно старатеља. 

Тим израђује ИОП и активно учествује у његовој примени. Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а. Стручни тим за 

инклузивно образовање установе доставља ИОП Педагошком колегијуму на усвајање. 

Садржај ИОП-а 

ИОП је писмени документ установе који садржи: 

1) личне податке и кратак опис развоја и образовне ситуације детета, односно ученика 

2) циљ образовно-васпитног рада, 

3) операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности односно корака и њихов редослед на часовима у одељењу, као и опис 

и распоред рада изван групе, односно одељења када је то потребно; 

4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине активности у предшколској установи, за поједине или за све предмете у 

школи, односно исходе тих активности које кроз поступан процес доводе до циља додатне подршке; 

5) лица која ће пружати подршку током реализације појединачних планираних активности; 

6) временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току планираних активности. 

ИОП може да се донесе за део области у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, групу наставних предмета или за све садржаје, 

односно наставне предмете за разред који ученик похађа, као и за ваннаставне активности. 

Реализација ИОП-а 

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у одељењу школе, а уколико је потребно и ван одељења у школи. 

Вредновање (евалуација) ИОП 

Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом. Вредновање ИОП-а врши се кроз самовредновање 

Стручног тима за инклузивно образовање и Тима за пружање додатне продршке ученику. Вредновање се врши према унапред утврђеној 

динамици у ИОП-у и према указаној потреби. У првој години уписа евалуација ИОП врши се тромесечно, а у свим наредним годинама 

школовања на почетку сваког полугодишта. Резултати вредновања достављају се Стручном тиму за инклузивно образовање и Педагошком 

колегијуму. На предлог Тима за пружање додатне подршке уз сагласност Стручног тима за инклузивно образовање, Педагошки колегијум 

доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОП-ом . 

Ученик који стиче образовање по ИОП-у оцењује се према евалуацији ИОП-а. Евалуацијасе врши у складу са прописом о оцењивању ученика 

у основном образовању и васпитању. Ученици осмог разреда полажу завршни испит у складу са ИОП-ом. 

Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП. 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

Подаци прикупљени од стране Тима за пружање додатне образовне подршке ученику, ради израде ИОП-а, су заштићени од злоупотребе. Не 

смеју се користити у друге сврхе без сагласности лица чија је сагласност неопходна за спровођење ИОП-а. Евиденција о остваривању 

образовања и васпитања по ИОП-у води се у прописаним средствима евиденције и у складу са законом. Документација која прати ИОП 

саставни је део педагошке документације коју води школа. Сви ИОП-и, верификовани од стране Педагошког колегијума, разврставају се у 

регистраторе по разредима и одељењима и налазе се у просторијама стручних сарадника. 

https://osnovibeograd.rs/services/strucni-saradnici/
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Активност 

 

 

Време 

реализације 

 

 

Циљеви и задаци 

 

 

 

Начини 

остваривања 

активности 

 

Учесници 

активности 

Акциони план Стручног тима за 

инклузивно образовање 

На почетку 

школске 

године 

Израдити акциони план у складу са 

законском регулативом и потребама 

школе 

Израда акционог 

плана 

Чланови стручног 

тима за инклузивно 

образовање 

Анализа ресурса 

На почетку 

школске 

године 

Извршити анализу постојећих и 

потребних ресурса (техничких, људских, 

ресурса локалне заједнице) за инклузивно 

образовање 

Сарадња са ИРК, стални 

контакт са ЦСР, 

локалном заједницом 
СТИО, директор 

Постигнућа и напредовање ученика 

Почетак 

године, 

квартално, 

према 

потреби 

Праћење постигнућа и напредовања ученика 

којима је потребна додатна подршка 

Праћење  поменутих 

ученика, аналзиза на 

Одељенским већима и 

предлог мера за даљи 

рад. Идентификација 

нових, према потреби 

Наставници, Одељењска 

већа, стручни сарадник, 

СТИО 

Прикупљање података 

Током 

године 

према 

потреби 

Прикупљање податка ради формирања 

неопходне документације 
Израда педагошких 

профила за ученике 

Наставници, стручни 

сарадник 

Покретање ИОП-а 

Током 

године 

према 

потреби 

Прикупљање податка ради формирања 

неопходне документације за покретање ИОП-а 

На основу 

документације и 

мишљења наставника 

врши се процена за 

покретање и израду 

ИОП-а 

Наставници, СТИО, 

стручни сарадник, 

Педагошки колегијум 
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Спровођење мера индивидуализације 

и ИОП-а 

Током 

године 

према 

потреби 

Планирање и помоћ у спровођењу мера 

индивидуализиције односно израде ИОП-а у 

раду са ученицима   

Израда плана потребне 

подршке на основу 

издвојених 

приоритетних области 

Наставници, одељењске 

старешине, стручни 

сарадник, тимови за ДП, 

СТИО 

Тимови за додатну подршку 
Током  године 

према потреби 
Формирање тимова за ДП 

Именовање чланова 

тима за ДП 
СТИО, директор 

Сарадња са родитељима 
Током  године 

према потреби 
Остварити сарадњу са родитељима ученика 

који су укључени у систем пружања подршке 

Давање сагласности за 

израду ИОП-а, 

заједничка израда 

планова активности, 

евалуација, планирање 

даљих корака 

Родитељи, тимови за ДП, 

наставници, стручни 

сарадник, директор 

Евалуација ИОП-а 

Квартално 

уколико 

постоје 

ученици са 

ИОП-ом 

Израда извештаја о евалуацији ИОП-а 

и доношење одлуке о даљим мерама 

На основу извештаја 

наставника, анализа и 

доношење одлуке о 

прекиду/ наставку 

односно измени 

примене ИОП-а 

Родитељи, Тимови за ДП, 

стручни сарадник, СТИО 

Сарадња са СТИО, НВ, Школским 

одборм 

Квартално 

уколико се у 

овој школској 

години 

поједини 

ученици уведу 

у ИОП 

Презентовање извештаја о реализацији ИОП-а 

на СТИО, НВ, ШО 

Презентовање извештаја 

о реалзацији ИОП-а 

након усвајања на 

Педагошком колегијуму 

са акцентом на мере за 

даљи напредак ученика 

Чланови СТИО, чланови 

НВ, чланови ШО 

Сарадња са Педагошким колегијумом Према потреби Сарадња са Педагошким колегијумом 

Припрема ИОП-а, 

давање Педагошком 

колегијуму на усвајање, 

упућивање захтева ИРК, 

евалуација ИОП-а и 

доношење одлуке за 

даље 

Чланови СТИО, чланови 

Педагошког колегијума, 

директор 
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Професионална оријентација ученика 8. 

разреда 

Током године, 

мај 

Професионална оријентација ученика 8. 

Разреда који су наставу похађали по ИОП-у, 

прилагођавање завршног испита, упис средњих 

школа 

Саветовање ученика, 

разговор са 

родитељима, сарадња са 

Домом здравља, 

Школском управом 

Чланови СТИО, стручна 

служба, родитељи 

Праћење реализације наставе и слободних и 

ваннаставних активности 

Током 

године 
Праћење планираних часова у оквиру 

инклузивног образовања 

Посећивање часова 

у циљу праћења 

усвајања наставних 

садржаја и 

напредовања 

ученика који се 

образују по ИОП-у 

Наставници, СТИО, 

стручни сарадник 

Анализа рада тима 

На крају 

школске 

године 

Анализа остварених резултата у раду 

тима за инклузивно образовање 

Увид у записнике и 

материјале, израда 

извештаја о раду 

Чланови СТИО, 

директор 

 

 

 

 


