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1.ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

Назив школе:                              Основна школа „Младост“ 

 

Место и адреса:                         

 

Железничка бр. 26  36217 Врњци,  

Општина Врњачка Бања 

Број телефона/факса:                        

 

Матична школа 036/ 631- 468 

ИО Штулац  036/ 651 - 405 

Eлектронска адреса:  

 

osmladostvb@mts.rs< 

direktor.bm@gmail.com 

Веб страница: https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/ 

 

Име и презиме директора                

 

Игор Дрманац 

 

 

2.ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
 

         Школа има два објекта – у Врњцима  (матична школа) и Штулцу (ИО). 

Основна школа „Младост“ се налази поред магистралног пута Краљево-Крушевац у селу 

Врњци. У матичној школи настава се изводи у 11 одељења од I - VIII разреда. 

У саставу ОШ „Младост“ ради једно подручно у Штулцу где се изводи настава у 2 одељења, 

једно одељење у комбинацији I и III разреда и једно одељење II и IV разреда. Ово одељење 

удаљено је од матичне школе 3 км. 

Матична школа има два објекта, стару и нову зграду. Стара зграда сазидана је 1930. год. 

средствима бањског добротвора-трговца и тадашњег председника општине Милорада 

Грујића, познатог као веома доброг и хуманог човека. Милунка Видаковић, домаћица 

 из Врњаца поклонила је земљиште за изградњу школе, али под условом да се на дан  

њене славе Ђурђевдан отвори школа и да се на тај дан окупи омладина и мештани као и да  

се њена слика истакне на видно место у школи. 

Површина поклоњене земље је 1 хектар. Жеље дародавца Милунке Видаковић поштују се 

данас тако што школа слави Дан школе -Ђурђевдан и њена слика и биста налазе се у 

школској згради на видном месту. Школа поседује пространо ограђено двориште са 

изграђеним спортским теренима, зеленом површином која је затрављена и засађена дрвећем 

и цвећем. 

        Специфичност школе се огледа у организовању програма продуженог боравка у 

школи, учешћу у бројним пројектима, константним спортским успесима и учешћу великог 

броја ученика на такмичењима. 

 

mailto:osmladostvb@mts.rs%3c
https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/
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Матична школа 

 

 

У издвојеном одељењу у Штулцу, настава се изводи у новој школској згради 

сазиданој 1996. год., а за наставу су опремљене три учионице. Од 2009/10. год. радило је 

одељење продуженог боравка до школске 2017/2018.године. Школске 2004/05.год. изграђен 

је спортски терен Место је смештено поред магистралног пута Краљево-Крушевац. У 

непосредној је близини Врњачке Бање (3 км), што доприноси погодном положају школе. 

Организовани школски аутобус превози ученике до школе. 

 

 
ИО Штулац 
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3.МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

 

3.1.Матична школа у Врњцима има објекат који чини целину и има следеће 

просторије: 
 

рб. Стара школска зграда 
Укупна површина м2 

(нето) 

1. Припремна просторија 26.55m2 

2. Архива 49.80m2 

3. Радионицаза ТО-е 54.00m2 

4. Остава 54.00m2 

5. Фискултурнасала 108.00m2 

6. Котларница 43.20m2 

7. Ходник 80.00m2 

Укупно: 415.55 

 

Рб. 
Нова школска зграда 

приземље 

Укупна површина м2 

(нето) 

1. Класична учионица 54,98m2 

2. Класична учионица 52,00m2 

3. Класична учионица 54,11m2 

4. Класичнаучионица 52,40m2 

5. Класичнаучионица 54,97m2 

6. Библиотека 51,97m2 

7. Савремена радионица 54,56m2 

8. Савремена учионица 50,41m2 

9. Припремнaпросторијa 16,70m2 

10. Припремнaпросторијa 17,67m2 
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11. Ходникса холом 264,37m2 

12. Просторија помоћних радника 13,08m2 

13. Просторија за пријем родитеља 10,76m2 

14. Наставничкаканцеларија 33,18m2 

15. Хол 30,66m2 

16. Санитарни чвор - дечаци 5,27m2 

17. Санитарни чвор - девојчице 5,33m2 

18. Санитарни чвор - наставнички 5,31m2 

19. Портирница 4,82m2 

20. Улаз са рампом 26,60m2 

21. Остава 2,79m2 

Укупно  861,94 

Рб. 
Нова школска зграда 

први спрат 

Укупнаповршина 

м2(нето) 

1. Класичнаучионица 54,95m2 

2. Класичнаучионица 54,56m2 

3. Класичнаучионица 52,40m2 

4. Класичнаучионица 54,11m2 

5. Продужени боравак 52,05m2 

6. Предшколски боравак 54,97m2 

7. Наставничка канцеларија 17,67m2 

8. Трпезарија продуженог боравка 16,72m2 

9. Канцеларија секретара 17,78m2 

10. Канцеларија директора 34,82m2 

11. Канцеларија психолога/педагога 16,51m2 

12. Канцеларија рачуноводства 17,22m2 

13. Кабинет информатике 51,40m2 

14. Санитарни чвор - дечаци 5,27m2 
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15. Санитарни чвор - девојчице 5,34m2 

16. Санитарни чвор - наставнички 5,31m2 

17. Просторија у којој се сервира храна 10,90m2 

18. Ходник 145,29m2 

19. Хол са степеништем 15,15m2 

 Укупно 682,42 

 

3.1.1. Спортска сала 

рб СПОРТСКА  ХАЛА Укупнаповршина м2 

(нето) 

1 Спортска хала 1250,00 

2 Анекс спортске хале 204,35 

Укупно 1.454.35 

 

3.2. Издвојено одељење у Штулцу 

Рб Издвојено одељење - Штулац 
Укупна површина м2 

(нето) 

1. Класичнаучионица 54,65m2 

 Класичнаучионица 53,90m2 

 Класичнаучионица 52,39m2 

2. Наставничкаканцеларија 15,24m2 

3. Санитарни чвор – кабина дечаци 3,85m2 

 Санитарни чвор – кабина девојчице 3,12m2 

 Санитарни чвор - предпростор 2,68m2 

 Санитарни чвор – кабина наставничка 1 1,12m2 

 Санитарни чвор – кабина наставничка 2 1,12m2 

 Кухиња 10,72m2 

 Остава 14,23m2 

 предпростор 1,68m2 

 остава 1 1,91m2 
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    У матичној школи у Врњцима, површина је 11091.00 m2. Од ове површине 1937.95m2 је под 

зградама, 224 m2 асфалтирано игралиште, док је остала површина дворишта је затрављена и уређена 

пешачким стазама, дрвећем и цвећем. 

     Површина школског дворишта у Штулцу је 4498 m2 од чега је 350 m2 под зградом, школско 

игралиште од 224 m2, а остало је зелена површина. 

 

4.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 
 

Р.б. Назив наставног средства 

Матична 

школа 

Врњци 

Издвoјено 

одељење 

Штулац 

 

Укупно 

1. Телевизор 4 1 5 

2. Органа електрична 1 - 1 

3. Рачунари за администрацију 6 - 6 

4. Рачунари за наставу  13 2 15 

5. Звучници за наставу  9 2 11 

6. Штампачи за администрацију 7 - 7 

7. Штампачи за наставу 6 1 7 

8. Фотокопир апарат 2 1 3 

9. Компјутери за инфор. 25 + 10 1 36 

10. 
Мултифункционални Скенер + 

штампач + фотокопир 
2 - 

 

2 

11. Струњаче 4 + 10 - 14 

12. Козлић 1 - 1 

13. ЦД - касетофон 4+8 1 13 

14. Микроскоп 4 2 6 

15. 
Мултимедијални пројектор са 

платном 
11 1 

 

12 

16. Лаптоп 9 1 10 

17. Камера 1 - 1 

18. Дигитални фотоапарат 1 - 1 

 остава 2 1,80m2 

 остава 3 34,97m2 

4. котларница  15,53m2 

5. улазни хол 71,64m2 

6. ветробран 8,40m2 

Укупно: 356,71m2 
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19. Интерактивна табла 1  1 

20. 

Мултимедијални пројектор са 

електронским пројекционим 

платном 

1 / 

 

1 

21. 3Д принтер штампач 1 / 

 

1 

 

 

5. НАЗИВ, ВРСТА, НАЧИН РЕАЛИЗОВАЊА ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА, ТРАЈАЊЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ 

ОСТВАРУЈЕ  
 

         Основно образовање и васпитање у основној школи остварује се на основу Школског 

програма. Школски програм је основни документ школе који се припрема на основу 

дефинисаног наставног плана и програма. Школским програмом обезбеђује се остваривање 

наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и локалне заједнице и 

заснован је на реалним потенцијалима Школе. 

         Школски програм садржи планиране активности и начине рада којима се постиже 

остваривање циљева и задатака образовања на начин да се промовише интелектуални, 

лични, друштвени и физички развој ученика. Уз активности које обезбеђују реализацију 

прописаних наставних планова и програма, Школски програм садржи и активности у оквиру 

ваннаставних и ваншколских сарджаја по којима се школа препознаје. У изради Школског 

програма  учествују  наставници и стручни сарадници. 

        Школски програм доноси и усваја Школски одбор на основу наставног плана и 

програма, а на основу Закона о основама система образовања и васпитања.Школски 

програм је документ на основу којег се остварује Развојни план и укупан образовно-

васпитни рад у Школи. 

       Школски програм се реализује кроз разне видове наставе и активности, а у случају 

пандемије (Ковид 19) и ванредног стања уз примену информационих технологија и 

платформи за учење на даљину а у складу са Оперативним планом  који се ради на основу 

Правилника о посебном програму образовања и васпитања. 

          Школски програм се реализује у периоду од четири године, односно од  септембра 

школске 2022/2023. године до септембра 2026/2027. године. 

 Програм се реализује на српском језику и сви ученици похађају наставу на српском језику 

6.НАЧЕЛА ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
• усмерености на процесе и исходе учења; 

• заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета 

програма; 
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• уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, 

формирања ставова и усвајања вредности код ученика; 

• хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих 

наставних предмета; 

• поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и 

брзине напредовања, као и могућности личног избора у слободним 

активностима; 

• заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим 

методама наставе и учења; 

• уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово 

повезивање са садржајима наставе; 

• развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања 

учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота; 

• коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 

мотивисање ученика; 

• уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја 

обезбеђивањем услова за живот и рад у школи. 

 

7. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој  ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које 

се мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког  

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних 

компетенција за потребе савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, 

мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима 

и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  
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14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне 

баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања 

и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

8. ПЛАН УЧЕЊА И НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
Планирање наставе 

Програми базирани на исходима дају већу слободу наставнику у погледу планирања  

реализације наставе. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само резултатима, 

већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како 

се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

• индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине 

напредовања; 

• интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност 

унутар истог предмета и различитих предмета; 

• партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

• превасходно активним и искуственим методама наставе и учења; 

• уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и 

подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

• неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и 

континуирано сазнавање; 

• редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању предметних исхода и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

У фази планирања и писања припреме за час, наставник дефинише пирамиду исхода на 

три нивоа: оне које би сви ученици требало да постигну, оне које већина ученика може да 

постигне и оне које би само неки ученици требало да достигну (три нивоа постигнућа). 

На часовима ће се комбиновати различите методе и облици рада, што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикасном. У фази планирања учења и наставе наставници ће се 

водити предвиђеним исходима и покушати да кроз реализацију пројекта раде на развијању 

међупредметних компетенцијa. 
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Праћење и вредновање 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и  

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Евалуација ученичког рада ће бити континуирана, док ће се похвале и предлози 

за унапређење ученичког рада указати на примерен начин тако што ће повратна 

информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу 

подстицајне повратне информације. Повратна информација треба да буде благовремена, 

дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, да 

се односи на активности и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно 

интонирана, односно да прво садржи оне елементе који су за похвалу, а тек потом оне које 

би ученик требало да развија и унапређује. 

 

9.ИСХОДИ 
 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће:  

1. Имати усвојен интегрисанисистем научно заснованих знања о природи и друштву и бити 

способни да тако стечена знања примењују и размењују;  

2. Умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и 

језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсном 

вербаним, визуелним и симболичким средствима;  

3. Бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;  

4. Умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини;  

5. Бити способни да разумеју разчичите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање;  

6. Бити оспособљени за самостално учење;  

7. Бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8. Моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања;  

9. Бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима;  

10. Бити одговоран према сопственом здрављу и његовом чувању;  

11. Умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способани да активно 

учествују у њиховом остваривању;  

12. Имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију;  

13. Знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни 

да сарађују са њиховим припадницима;  

14. Бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације 

и заједнице.   

10. КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  
 

         Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова 

који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени 

живот и запошљавање. Кључне компетенције за целоживотно учење су:  

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, 

мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;  
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2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине 

посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, 

као и интеркултурално разумевање; 

 3) математичке, научне и технолошке компетенције:основно нумеричко резоновање, 

разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе 

(медицина, транспорт, комуникације и др.);  

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 

комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију; 

 5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, 

управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се 

успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у 

различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи;  

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно 

учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском 

учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама;  

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз 

креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и 

управљање пројектима;  

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних 

идеја, искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, плес, ликовна 

уметност и друго. 

 

11.ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
      У изради програма посебно се водило рачуна о усмерености на постизање општих 

међупредметних компетенција. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се 

кроз наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у 

Републици Србији су: 

• .компетенција за учење; 

• одговорно учешће у демократском друштву; 

• естетичка компетенција; 

• .комуникација; 

• .одговоран однос према околини; 

• одоговоран однос према здрављу; 

• предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

• рад са подацима и информацијама; 

• решавање проблема; 

• сарадња; 

• дигитална компетенција 
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12. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

План и програм наставе и учења обавезних предмета по разредима се реализује по следећим важећим документима. 

 

РАЗРЕД СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС-ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК 

 
 
  Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 27/2018-др. закон, 10/2019, 

6/2020 и 129/2021); 

Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 129/2021 и 

129/2021-др. закон); 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020); 

 Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе (Службени гласник РС бр. 47/1994); 

Правилник о наставном плану за 1., 2., 3. и 4. разред основног образовања и васпитања и наставном програму за 3. разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 1/2005, 15/2006-др. правилник, 2/2008-др. правилник, 2/2010, 

7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 12/2018); 

Правилници о наставним плановима и програмима за предмете Верска настава и Грађанско васпитање – сазнање о себи и 

другима од 1. до 8. разреда (Службени гласник РС 5/2001, 8/2003, 10/2003, 20/2004, 23/2004, 93/2004, 2/2005, 9/2005, 15/2005, 7/2007, 

2/2008, 6/2008, 7/2008 и 1/2013); 

Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 

12/2014, 2/2018 и 3/2021); 

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно- васпитни рад из изборних предмета у основној 

школи (Сл. Гласник РС, Просветни гласник бр. 11/2012; 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021); 

Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и 

природа и друштво (Службени гласник РС бр. 5/2011); 

Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања(Службени гласник РС бр. 5/2010); 

Правилник о општим основама школског програма (Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 5/2004); 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(Службени гласник РС бр. 46/2019 и 

104/2020); 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом(Службени гласник РС бр. 80/2018); 

Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној 

групи, односно другој школи и породици од стране школе за ученике са сметњама у развоју (Министарство просвете и науке РС број 

401-00-340/2012-09 од 12.7.2012.); 

Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (Службени гласник РС, Просветни 

гласник бр. 30/2019); 

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Службени гласник РС, Просветни 
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гласник бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3 /2021, 4/2021, 

17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022 и 6/2022); 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник 

РС бр. 109/2021); 

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 

(Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 2/1992 и 2/2000); 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Службени гласник РС бр. 5/2012 и 6-2021- др. пропис); 

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика(Службени гласник РС, Просветни гласник 

бр. 21/2015 и 92/2020). 

Правилник о посебном програму образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 85/2021); 

Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Сл. 

гласник РС“ бр. 74/2018); 

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи „СЛ. гласник РС бр. 66/2018, 

82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021 i 85/2021); 

Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка(„Сл. Гласник РС“, бр.77/2014); 

Закон о јавним набавкама (Службени гласник РСбр. 91/2019); 

Правилник о начину обављања организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр.52/2019 и 61/2019); 

Обавештење о одлуци Тима за праћење и кооридинисање примене превентивних мера у раду школа које се односи на 

организацију рада школа почевши од 01. септембра 2022. године (Министарство просвете и науке и технолошког развоја РС број 601-

00-00026/1/2022-15 од 18.8.2022.); 

 

1. РАЗРЕД 
Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

2. РАЗРЕД 
Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 

16/18, 3/19 и 5/21) 

3. РАЗРЕД 
Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни 

гласник, 5/19, 1/20 , 6/20 и 7/2022) 

4. РАЗРЕД 
Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни 

гласник, 11/19, 6/20 и 7/21) 

5. РАЗРЕД 
Правилник 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” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

   Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред основног 
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образовања и васпитања (Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 6/2007, 2/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 

9/2017 и 12/2018); 

 

6. РАЗРЕД 
Правилник 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” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

7. РАЗРЕД 
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни 

гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21) 

  Правилник о плану наставе и учења за 7. и 8. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 18/2018); 

 

8. РАЗРЕД 
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни 

гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21) 



15 
 

13.СПИСАК УЏБЕНИКА 
 

 

13.1. Списак уџбеника за  први  разред 

Ред Предмет Издавач Аутор Уџбеник 

1. 

 

Српски језик  

 

 

Нови 

Логос 

 

Др Наташа Станковић  

Шошо, Маја Костић  

 

Душка Милић, Татјана Митић  

 

Душка Милић, Татјана Митић 

Читанка Реч по реч 

Буквар са словарицом 

Наставни листови уз буквар 

2. Математика Нови 

Логос 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 
Уџбеник из 4 дела 

3. Свет око нас Нови 

Логос 

ЉиљаСтокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

Уџбеник са додатним материјалима (картицама) 

Радна свеска 

4. Музичка 

култура 

Нови 

Логос 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 
                         Уџбеник с додатним материјалима                    

(картицама) + 2ЦД-а 

5. Ликовна 

култура 

Нови 

Логос 

Милутин Мићић 

Гордана Мићић 

Ликовна култура,уџбеник за први  разред основне школе; 

6. Енглески језик „ DATA 

STATUS” 

H.Q. Mitchell, 

MarileniMalkogianni, 
 

SMART JUNIOR 1, енглески језик за први разред 

основне школе, радни уџбеник 

7. Дигитални свет Нови 

Логос 

 Биљана Калафтић, Марина Ињац, 

Наташа Анђелковић 
 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ, уџбеник за први  разред 
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13.2. Уџбеници  за други разред 
Ред Предмет Издавач Аутор Уџбеник 

1. 

 

Српски 

језик 

Нови 

Логос 

 
Наташа Станковић Шошо, 

Маја Костић 

Уз речи растемо - Читанка за српски језик за други 
разред  основне школе 

Нови 

Логос 

 
Јелена Срдић 

Дар речи - Граматика за српски језик за други 
разред основне  школе 

Нови 

Логос 

 
Душка Милић, 
Татјана Митић 

Латиница - Уџбеник за други разред основне 
школе 

Нови 

Логос 

 
Јелена Срдић, 

Наташа Станковић Шошо 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског 
језика и књижевности за други разред основне 
школе 

2. Математика Нови 

Логос 

 
Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

Математика 2, уџбеникза други разред основне 
школе (из четири дела); 

3. Свет око 

нас 

Нови 

Логос 

ЉиљаСтокановић, 
Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне 
школе; 

Свет око нас 2, радна свеска за други разред 
основне школе; 

4. Музичка 

култура 

Нови 

Логос 

Драгана Михајловић Бокан, 
Марина Ињац 

Музичка култура 2, 

5. Ликовна 

култура 

Нови 

Логос 

Милутин Мићић 
Гордана Мићић 

Ликовна култура,уџбеник за други разред 
основне школе; 

6. Енглески 

језик 

„ DATA 

STATUS” 

H.Q. Mitchell, 
MarileniMalkogianni, 

 
Smart Junior 2,енглески језик за други разред 
основне школе; друга година учења 

7. Дигитални 
свет 

Нови 
Логос 

Марина Ињац, Јован 
Јовановић, Стефан 

Поповић 

 
ДИГИТАЛНИ СВЕТ, уџбеник за други разред 
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13.3. Уџбеници за 3.разред 

Ред Предмет Издавач Аутор Уџбеник 

1. 
 

Српски језик Нови 

Логос 

Наташа Станковић Шошо, Маја 

Костић 

Читанка „У свету речи“ с додатним 

материјалима 

Нови 
Логос 

Јелена Срдић Граматика „Дар речи“ 

Нови 

Логос 

Наташа Станковић Шошо, 

Јелена Срдић 

Српски језик 3, радна свеска 

2. Математика Нови 

Логос 

Сенка Тахировић Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

Математика 3, уџбеник 

3. Природа и 

друштво 

Нови 

Логос 

Андријана Шикл Ерски, 

Марин Мунитлак 

Природа и друштво 3, уџбеник 

Нови 

Логос 

Андријана Шикл Ерски, 

Марина Мунитлак 

Природа и друштво 3, радна свеска 

4. Музичка 

култура 

Нови 

Логос 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

Музичка култура 3, уџбеник 

5.. Ликовна 

култура 

Нови 

Логос 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

Ликовна култура 3, уџбеник 

6. Енглески 

језик 

Дата 

Статус 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

Smart Junior 3 - уџбеник 

Дата 

Статус 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

Smart Junior 3 – радна свеска 

7. Дигитални 

свет 

Нови 

Логос  

Марина Ињац, Јован 
Јовановић, Стефан 

Поповић 

 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ, уџбеник за  трећи 

разред 
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13.4.Уџбеници за 4.разред 

Ред Предмет Издавач Аутор Уџбеник 

1. 

 

Српски језик Нови Логос Наташа Станковић 
Шошо,Соња Чабрић 

Бескрајне речи,ЧИТАНКА 

Нови Логос Јелена Срдић,Зорана 
Петковић 

Дар речи,ГРАМАТИКА 

Нови Логос Наташа Станковић Шошо, 

Јелена Срдић, Зорана Петковић 

Радна свеска 

2. Математика  Нови Логос Сенка Тахировић 

Раковић,Ива Иванчевић 
Илић 

МАТЕМАТИКА 4 

3. Природа и 

друштво 

Нови Логос 

Нови Логос 

Александар Кандић,Гордана 

Субаков Симић,Жељко 
Васић 

Природа и друштво 4 уџбеник 

4. Ивана Петровић,Ивана 
Матејић 

Природа и друштво 4 
Радна свеска 

5. Музичка 

култура 

Нови Логос Драгана Михајловић 
Бокан,Марина Ињац 

Музичка култура за 4.разред 

6. Ликовна 
култура 

Нови Логос Мр Милутин Мићић, 
Гордана Мићић 

Уџбеник Ликовна култура за 4.разред 

7. Енглески језик Data Status 

Data Status 

H.Q.Mitchell,Marlieni 
Malkogianni 

Smart Junior 4 
уџбеник компакт диск. 

8. H.Q.Mitchell,Marlieni 
Malkogianni 

Smart Junior 4 
радна свеска 
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14.ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Редни 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

8. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 - - 

УКУПНО: А 20 720 21 756 21 756 20 720 

Редни 

број 

Б. ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 

 

1. Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање1
 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: А+Б 21 756 22 792 22 792 21 756 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни 

програм 

Редни 

број 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 21 756 

2. Пројектна настава - - - - - - 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава - - - - 1 36 1 36 

Редни 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне 

активности4
 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Настава у 

природи** 

7 дана 

годишње 

7 дана 

годишње 

7 дана 

годишње 

7 дана 

годишње 

Ученик бира jедан од понуђених изборних програма. 

Школа реализуjе ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медиjа и 

спорта. 

** Настава у природи организуjе се у складу са одговараjућим правилником. 

Почев од генерације 2020-2021., Дигитални свет је обавезни предмет у сва четири разреда. За 

генерације од 2018., реализује се предмет Пројектна настава са по једним часом недељно. 
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15.ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

15.1.Фонд часова за први разред по предметима 

 

 

 

 

 

 

 

р. бр. 

 

А.  ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 5 180 
2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 
4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 
6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и 

здравствено васпитање 
3 108 

8. Дигитални свет 1 36 
Укупно: А 20 720 

р. бр. Б.  ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1. Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 

Укупно: Б 1 36 

   

Укупно: А+Б 21 756 

р. бр. В.  ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 22 720 
2. Допунска настава 1 36 

3. Настава у природи 7 – 10 дана 

р. бр. Г.  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељ. старешине 1 36 

2. Друштвене, техничкер, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 

3 Екскурзија (излет ) 1-3 дана годишње 

Укупно : А+Б+В+Г ( без наставе у природи и екскурзија ) 828 
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15.1.1.Српски језик 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

Циљ наставе српског 

језика јесте да ученици 

овладају основним 

законитостима српског 

књижевног језика ради 

правилног усменог и 

писаног изражавања, 

негујући свест о значају 

улоге језика у очувању 

националног 

идентитета; да се 

оспособе за тумачење 

одабраних књижевних и 

других уметничких дела 

из српске и светске 

баштине, ради неговања 

традиције и културе 

српског народа и 

развијања 

интеркултуралности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено изражавање 

(причање,препричавање, 

описивање,извештавање, 

варирање језичког израза 

рецитовање,изражајно 

читање,драматизације) 

-Лексичко семантичке 

вежбе 

-Посматрање 

-Продукти дечјег рада 

-Правописне вежбе 

-Тестирања 

-Писани састави 

-Домаћи радови 

-Испитивање 

-Ангажовање 

Пре почетног читања и писања се 

реализују активности припремног 

периода које се међусобно 

прожимају: усмено изражавање; 

вежбе у посматрању; вежбе у 

слушању; аналитичка вежбања; 

синтетичка вежбања; вежбе у 

отклањању дијалекатских и 

жаргонских карактеристика 

говора; моторичке вежбе за 

развијање руке, шаке и прстију. 

 Дидактичко-методичка 

организација наставе почетног 

читања и писања се одвија 

комбинацијом монографског и 

групног поступка, групни или 

комплексни поступак, на више 

нивоа уз примену принципа 

индивидуализације. Садржаји, 

методе и облици рада треба да се 

прилагоде могућностима и 

потребама ученика. Често 

проверавати степен савладаности 

технике читања и разумевања 

прочитаног. При учењу читања 

 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ 

И 

ПИСАЊЕ 

 

90 часова, 
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КЊИЖЕВНОСТ 

 

- разликује 

изговорени глас и 

написано слово; 

изговорене и 

написане речи и 

реченице;  

- влада основном 

техником читања и 

писања ћириличког 

текста;  

- разуме оно што 

прочита; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

могу се користити игре словима и 

речима, језичке игре (ребуси, 

испуњалке, укрштене речи). 

Подстицати ученике да 

свакодневно вежбају читање код 

куће.  

Писање увежбавати кроз 

преписивање, допуњавање 

реченица, састављање реченица на 

основу слике, састављање 

реченица на основу низа слика, 

диктате и самостално писање 

реченица и краћих текстуалних 

целина.  

Посебну пажњу обратити на 

разумевање прочитаних речи, 

реченица и текстова. Редовним 

вежбањем ученици аутоматизују 

процес читања и писања. 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Уз активно слушање, а потом и 

самостално читање једноставних 

књижевних и осталих типова 

текстова ученици се 

оспособљавају да вођени 

питањима (ко?, шта?, где?, када?, 

зашто?) разумеју текстове, уоче 

догађаји, просторни и временски 

односи и битне појединости у 

описима бића и природе, да уоче 

ликове у књижевном делу, њихове 

особине и поступке; њихова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВ

НОСТ 

 

 

 

 

45 часова, 
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ЈЕЗИK 

Граматика, правопис 

и ортоепија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- активно слуша и 

разуме садржај 

књижевноуметничког 

текста који му се 

чита;  

- препозна песму, 

причу и драмски 

текст;  

- одреди главни 

догађај, време 

(редослед догађаја) и 

место дешавања у 

вези са прочитаним 

текстом; 

 - уочи ликове и 

прави разлику између 

њихових позитивних 

и негативних 

особина; 

 - изрази своје 

мишљење о 

понашању ликова у 

књижевном делу; 

 - препозна загонетку 

и разуме њено 

значење;  

- препозна басну и 

разуме њено значење;  

 

 

емоционална стања (радосно, 

тужно, смешно) и да разликују 

појмове добра и зла, ученик треба 

да одреди где се и када дешава 

радња и да разуме узрочно-

последични распоред догађаја,  

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИK 

У настави језика ученици се 

оспособљавају за правилну усмену 

и писмену комуникацију 

стандардним српским језиком.  

Граматика 

Основни програмски захтев у 

настави граматике јесте да се 

ученицима језик представи и 

тумачи као сyстем,кроз вежбе 

слушања, говорења, читања и 

писања ученици запажају језичке 

појаве без њиховог именовања, 

садржај вежбања се у настави 

језика мора одређивати на основу 

систематског праћења говора и 

писања ученика. 

Правопис 

Правописна правила ученици 

треба да савладају путем 

систематских вежбања 

(елементарних и сложених).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИK 

 

- 10 часова 
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ЈЕЗИЧKА 

KУЛТУРА 

 

Говорење, слушање, 

писање, читање 

 

 

 

 

 

- разликује слово, реч 

и реченицу; 

 - правилно изговори 

и напише кратку и 

потпуну реченицу 

једноставне 

структуре са 

одговарајућом 

интонацијом, 

односно 

интерпункцијским 

знаком на крају; 

 - правилно употреби 

велико слово; 

 

 

 

 - учтиво учествује у 

вођеном и слободном 

разговору;  

- обликује усмену 

поруку служећи се 

одговарајућим 

речима;  

- усмено препричава; 

усмено прича према 

слици/сликама и о 

доживљајима; 

 - усмено описује 

ствари из 

 

 

ЈЕЗИЧKА KУЛТУРА 

Област Језичка се реализује кроз 

говорне вежбе уз помоћ датог или 

заједничког плана, негује се и кроз 

игровне активности, посебно кроз 

језичке игре, развија се у вођеном 

разговору у којем их учитељ 

усмерава да усавршавају своју 

комуникацију, у разговору о 

књижевном тексту или о одређеној 

теми, ученици одговарају на 

питања, постављају питања, 

износе своја мишљења и ставове, 

учење напамет и говорење 

одабраних текстова, усвајање и 

коришћење нових речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧKА 

KУЛТУРА 

 

 

- 35 часова 
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непосредног 

окружења;  

- бира и користи 

одговарајуће речи у 

говору; на правилан 

начин користи нове 

речи у свакодневном 

говору;  

- напамет говори 

краће књижевне 

текстове;  

- учествује у 

сценском извођењу 

текста; 

 - пажљиво и 

културно слуша 

саговорнике; 

 - слуша, разуме и 

парафразира поруку; 

- слуша 

интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова 

ради разумевања и 

доживљавања;  

- примењује основна 

правописна правила; 

- пише читко и 

уредно;  

- писмено одговара 

на постављена 

питања;  

- спаја више реченица 

у краћу целину;  

- пише реченице по 

диктату примењујући 
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основна правописна 

правила;  

- гласно чита, 

правилно и са 

разумевањем;  

- тихо чита (у себи) 

са разумевањем 

прочитаног;  

- пронађе 

информације 

експлицитно изнете у 

тексту. 

 

   УКУПНО  

 

 

 

 

180 

15.1.2.Математика 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет

: 

МАТЕМАТИКА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљпредмета Наставнетеме Исходи Начин провере 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Бројчасова

потемама 

  - одреди 

међусобни 

Прикупљање 

информација из 

При обради нових садржаја треба се 

ослањати на постојеће искуство и 

ГЕОМЕТРИЈА 

27 
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Циљ учења предмета 

математика је да ученик, 

овладавајући математичким 

концептима, знањима и 

вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне 

ставове према математици, 

способност комуникације 

математичким језиком и 

писмом и примени стечена 

знања и вештине у даљем 

школовању и решавању 

проблема из свакодневног 

живота, као и да формира 

основ за даљи развој 

математичких појмова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈ

А 
 

 

Положај, величина и 

облик предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линије 

 

положај предмета 

и бића и њихов 

положај у односу 

на тло; - упореди 

предмете и бића 

по величини; - 

уочи и именује 

геометријске 

облике предмета 

из непосредне 

околине; - именује 

геометријска тела 

и фигуре; - 

групише предмете 

и бића са 

заједничким 

својством; - 

сложи/разложи 

фигуру која се 

састоји од 

познатих облика;  

 

- разликује: криву, 

праву, изломљену, 

затворену и 

отворену линију; - 

црта праву линију 

и дуж помоћу 

лењира; 

 

 

 

 

 

различитих извора 

(свакодневна 

посматрања, активност 

на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у 

групи, тестови) помаже 

наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и 

степен остварености 

исхода. Свака 

активност је добра 

прилика за процену 

напредовања и давање 

повратне информације, 

а важно је ученике 

оспособљавати и 

охрабривати да 

процењују сопствени 

напредак у учењу. 

знање ученика, и настојати, да 

ученици самостално изводе 

закључке. Основна улога 

наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче, 

организује и усмерава активност 

ученика, омогућити да развијају 

математичко мишљење у контексту 

игроликих активности  

ГЕОМЕТРИЈА  

Развој опажања чини посматрање и 

класификација облика на основу 

уочених особина, изграђују се 

посматрањем различитих предмета 

у простору, манипулисањем 

објектима, именовањем и мисаоним 

издвајањем уочених односа, 

просторне релације ученици 

усвајају у односу на себе, у односу 

на друга бића и предмете, почетно 

геометријско сазнање заснива се на 

систематском посматрању и 

описивању предмета у окружењу и 

на сликовном приказу, истицањем 

њихових својстава, облика, 

симетричности, величине и 

положаја. Треба користити 

очигледна наставна средства.   

Праве и криве линије треба увести 

као линије којима су оивичени 

уведени геометријски облици, а 

затим проширити на појмове 

отворене и затворене криве линије и 

изломљене линије. Тачку треба 

(11 + 16) 
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БРОЈЕВИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - броји унапред и 

уназад и са 

прескоком; - 

прочита, запише, 

упореди и уреди 

бројеве прве 

стотине и прикаже 

их на бројевној 

правој; - користи 

редне бројеве; - 

разликује парне и 

непарне бројеве, 

одреди највећи и 

најмањи број, 

претходника и 

следбеника; - 

користи појмове: 

сабирак, збир, 

умањеник, 

умањилац, 

разлика; - сабира 

и одузима два 

једноцифрена 

броја не 

записујући 

поступак; - сабира 

и одузима до 100 

увести као пресек две линије, а дуж 

као део праве линије ограничен са 

две тачке. За обележавање тачака 

треба користити слова А, Е, О, Т, М 

и Ј. 

 

БРОЈЕВИ 
Изграђивање појма броја обухвата: 

визуелну представу, визуелну 

кореспонденцију једнакобројних 

колекција објеката, пребројавање, 

цифарски запис, (скуповно, 

дијаграмима, бројевним сликама, на 

бројевној правој). Формирање појма 

бројевног низа и место броја у 

бројевном низу развија се кроз 

активност пребројавања објеката и 

бића (конкретних или сликовних 

представа), бројања унапред и 

уназад, секвенцијално, у задатим 

интервалима, визуелизацијом на 

бројевној правој.  

Сабирање и одузимање везују се за 

примере који се могу моделовати 

као пар дисјунктних скупова.  

На основу добро савладане таблице 

сабирања и одузимања ученици 

откривају непознати сабирак, 

умањилац, а затим и примере где је 

непознат умањеник. постепено се 

развија логичко мишљење и идеја 

решавања једначине. Правила 

замене места сабирака и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БРОЈЕВИ 

146 

(57 + 89) 
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без прелаза преко 

десетице; - 

растави број на 

сабирке и 

примени замену 

места и 

здруживање 

сабирака ради 

лакшег рачунања; 

- реши текстуални 

задатак са једном 

операцијом; - 

разликује новчане 

апоене до 100 

динара и упореди 

њихову вредност; 

- уочи правило и 

одреди следећи 

члан започетог 

низа; - прочита и 

користи податке 

са једноставнијег 

стубичног и 

сликовног 

дијаграма 

илитабеле; 

 

 

 

 

 

 

 

 

здруживање сабирака уводе се пре 

обраде бројева друге десетице јер се 

користе при извођењу сабирања у 

блоку до 20. За илустрацију правила 

користе се очигледна средства као и 

визуелни приказ. При обради 

сабирања и одузимања у блоку 

бројева до 20 упознају се случајеви 

са и без преласка десетице (11 + 2, 8 

+ 3, 16 - 4, 12 - 5). Један од важних 

циљева је спонтано запамћивање 

таблица сабирања и одузимања до 

20  

Математичке садржаје треба 

повезивати са садржајима и 

активностима других предмета као 

и животним ситуацијама. 

Kомбинаторни задаци или задаци 

одређивања следећег члана низа 

посебно су подстицајни за развој 

математичко логичког мишљења. 

Решавање проблемских задатака 

веома је важан сегмент наставе, јер 

омогућава повезивање и примену 

математичких знања у 

реалистичним ситуацијама. 

Моделовање проблема у 

математички запис, уз коришћење 

графичког приказа, омогућава 

ученицима да немеханички 

приступају задацима.  

Увођење новчаних апоена треба да 

прати увођење блокова бројева: до 

10, до 20 и до 100 
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МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - измери дужину 

задатом, 

нестандардном 

јединицом мере; - 

преслика тачке и 

фигуре у 

квадратној мрежи 

на основу задатог 

упутства. 

Већина исхода ове теме се остварује 

спирално, јер се исходи који се 

остваре у оквиру првог блока 

бројева, касније само проширују на 

остале блокове бројева.  

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  
 

Ове активности обухватају мерење 

различитих предмета истом 

јединицом мере (нпр. сламком, 

спајалицом, корацима) и мерење 

једног предмета коришћењем 

различитих јединица мере 

Kада ученици овладају идејом 

мерења дужине, треба прећи на 

задатке у којима се повезују 

различити садржаји. Решавају се 

задаци пресликавања (померања) 

тачке или фигуре у квадратној 

мрежи, на пример: 1) померање 

тачака или дужи у одређеном смеру 

(налево, надесно, нагоре, надоле) за 

дату дужину (нпр. две дужине 

квадрата); 2) ротирање фигуре на 

слици из усправног у водоравни 

положај и обрнуто (без употребе 

термина ротирање). Оваквим 

задацима се повезују знања о 

облицима, дужима и мерењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ 

И 

МЕРЕ 
7 

(3 + 4) 
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15.1.3.Свет око нас 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: СВЕТ ОКО НАС    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљпредмета Наставнетеме Исходи Начин провере 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Бројчасова

потемама 

 

 

Циљ учења предмета свет 

око нас јесте упознавање 

себе, свог природног и 

друштвеног окружења и 

развијање способности за 

одговоран живот у њему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПОСРЕДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 

Ја и други 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Породични дом, 

школа 

 

 

 

 

 

- препозна и 

искаже радост, 

страх, тугу и бес 

уважавајући себе 

и друге; - 

правовремено и 

примерено 

ситуацији искаже 

своје основне 

животне потребе 

за храном, водом 

и одласком у 

тоалет; - се 

понаша тако да 

уважава 

различитости 

својих вршњака и 

других људи; 

- придржава се 

договорених 

правила 

понашања у 

школи и прихвата 

Посматрање (пригодно, 

систематско, опште, 

усмерено) 

 

-Продукти дечјег рада 

 

-Домаћи радови 

 

-Усмени и писмени 

одговори 

 

-Писмене провере 

(писмене вежбе, 

тестирања...) 

 

-Ангажовање 

У првом разреду се креће од 

просторно и временски најближих 

феномена за ученика Kонкретно, 

оквир унутар ког се остварују 

предметни исходи у првом разреду 

чине садржаји из најближег и 

непосредног окружења ученика - 

дома, школе, насеља/дела насеља у 

коме ученик живи. 

Завичајни принцип овом предмету 

обезбеђује високу осетљивост на 

контекст у коме ученици живе, 

односно отвореност за садржаје из 

дететовог окружења и 

флексибилност за уважавање 

карактеристика и одлика 

најразличитијих средина у којима 

деца из Србије живе. 

 

 

Основна интенција наставе Света 

око нас усмерена је на развој 

интелектуалних, психофизичких, 

4 
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Здравље и безбедност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последице ако их 

прекрши; - 

сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима;  

 

- одржава личну 

хигијену и 

адекватно се одева 

у циљу очувања 

здравља; - чува 

своју, школску и 

имовину других; - 

прати инструкције 

одраслих у 

опасним 

ситуацијама: 

поплава, 

земљотрес, пожар; 

- својим речима 

опише пример 

неке опасне 

ситуације из свог 

непосредног 

окружења; - 

примењује 

правила безбедног 

понашања на путу 

од куће до школе 

приликом кретања 

улицом са и без 

тротоара и 

преласка улице;  

когнитивно-конативних и 

социјално-афективних сфера 

личности ученика, Ученике треба 

оспособљавати да самостално 

истражују и анализирају природне 

и друштвене појаве и 

процесеучитељ треба да подстакне 

ученике на различите врсте 

активности које ангажују како 

поједина чула, тако и више чула 

паралелноУ наставном процесу се, 

дакле, полази од 

несистематизованих искуствених 

сазнања и иде се ка општим, 

научно заснованим, 

систематизованим знањима из 

области природе, друштва и 

цултуре. Постепено треба 

повећавати ниво захтева и 

самосталности ученика приликом 

упознавања природних и 

друштвених појава. Већина 

предметних исхода постиже се 

кроз непосредну истраживачку 

активност деце и ненаметљив 

подстицај и подршку наставника. 

 

Активности ученика су: 

- Посматрање са усмереном и 

концентрисаном пажњом ради 

јасног запажања и уочавања света 

у окружењу (уочавање видних 

карактеристика);  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
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Орјентација у 

простору и времену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човек ствара 

 

 

 

 

 

 

- снађе се у 

простору помоћу 

просторних 

одредница: 

напред-назад, 

лево-десно, горе-

доле и 

карактеристичних 

објеката; - одреди 

време својих 

активности 

помоћу 

временских 

одредница: делови 

дана, обданица и 

ноћ, дани у 

недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, 

прекосутра;  

 

- посматрањем и 

опипавањем 

предмета одреди 

својства 

материјала: тврдо-

меко, провидно-

непровидно, 

храпаво- глатко; - 

учествује у 

извођењу 

једноставних 

- Описивање - вербално или 

ликовно изражавање спољашњих и 

унутрашњих запажања;  

- Процењивање - самостално 

одмеравање;  

- Груписање - уочавање сличности 

и различитости ради 

класификовања;  

- Праћење - континуирано 

посматрање ради запажања 

промена;  

- Бележење - записивање 

графичко, симболичко, 

електронско бележење опажања;  

- Практиковање - у настави, 

свакодневном животу и спонтаној 

игри и раду;  

- Експериментисање - намерно 

модификоване активности, огледи 

које изводи сам ученик;  

- Истраживање - испитивање 

својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа;  

- Сакупљање - прављење 

колекција, збирки, албума из 

природног и друштвеног 

окружења;  

- Стварање - креативна 

продукција;  

- Играње - дидактичке, едукативне 

и спонтане игре;  

- Активности у оквиру мини-

пројекта - осмишљавање и 

реализација.  
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Разноврсност природе 

огледа којима 

испитује природне 

феномене; 

 

 - разликује 

природу од 

производа 

људског рада на 

примерима из 

непосредног 

окружења; - 

препознаје облике 

појављивања воде 

у непосредном 

окружењу: 

потоци, реке, баре, 

језера; - 

препознаје изглед 

земљишта у 

непосредном 

окружењу: 

равница, брдо, 

планина; - 

идентификује 

биљке и 

животиње из 

непосредног 

окружења на 

основу њиховог 

спољашњег 

изгледа; - уочава 

разноврсност 

биљака и 

животиња на 
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основу 

спољашњег 

изгледа; - 

препознаје главу, 

труп, руке и ноге 

као делове тела и 

њихову улогу у 

његовом 

свакодневном 

животу; - 

препознаје улогу 

чула вида, слуха, 

мириса, укуса и 

додира у његовом 

свакодневном 

функционисању и 

сазнавању 

окружења; - 

штеди воду и 

одлаже отпад на 

предвиђена места; 

- се понаша тако 

да не угрожава 

биљке и 

животиње у 

непосредном 

окружењу; - 

повезује резултате 

учења и рада са 

уложеним трудом. 

   УКУПНО 72 

15.1.4.Ликовна култура 
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Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Бројчасова

потемама 

 

Циљ учења предмета 

ликовна култура 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- опише, својим 

речима, визуелне 

карактеристике по 

којима препознаје 

облике и простор; 

- пореди своје 

утиске и утиске 

других о 

уметничким 

делима, изгледу 

објеката/предмета 

и облицима из 

природе и 

окружења;  

- одреди, 

самостално и у 

сарадњи са 

другима, положај 

облика у простору 

и у равни;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценом ученичких  

радова 

 

-Самопроцена радова  

 

-Однос према раду 

 

-Разумевање (разуме 

задатак, разуме појмове, 

разуме процес, разуме 

визуелне информације...) 

 

-Употреба техника и 

материјала 

 

-Активност на часу 

 

-Изложбе дечјих радова 

 

- Учешће на конкурсима  

 

Програм предмета ликовна култура 

усмерен је на изградњу 

компетенција које су ученицима 

неопходне за живот у савременом 

свету.  

 У настави ликовне културе знања, 

умења и ставови изграђују се на 

јединствен начин у интеракцији 

програмских елемената 

(креативност- медијуми - садржаји) 

и активности наставника и ученика, 

па се од наставника очекује да 

адекватно подржи развој опажања, 

стваралачког мишљења и 

индивидуални потенцијал сваког 

ученика. 

 

Ликовна култура и окружење 

Наставник ће упућивати ученике на 

предмете које користе или виђају у 

свом окружењу (аутомобили, 

мобилни телефони, школски 

прибор, прибор за јело...), а чији 

изглед (дизајн) су осмислили 

уметници, ученици пореде свој и 

утисак других, постепено уче да 

 

 

 

21 
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ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИКОВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- црта на 

различитим 

подлогама и 

форматима 

папира;  

- користи 

материјал и 

прибор у складу 

са инструкцијама; 

- обликује 

једноставне 

фигуре од меког 

материјала; 

 - одабере, 

самостално, начин 

спајања најмање 

два материјала;  

- преведе 

једноставне 

појмове и 

информације у 

ликовни рад;  

- изрази, 

материјалом и 

техником по 

избору, своје 

замисли, 

доживљаје, 

образлажу (својим речима) оно 

што им се свиђа или не свиђа, 

разумеју и поштују чињеницу да 

свако може имати другачији 

естетски доживљај (који се, с 

временом, мења),  развијају 

радозналост, осећај за естетичке 

вредности и интересовање за 

уметност и културу. 

Односи у видном пољу 

 Све активности које се односе на 

истраживање својства облика 

(величина, боја, текстура...) и 

положај облика у простору, појам 

кретање (киша, облаци, таласи, 

птице, инсекти, аутомобил, лифт, 

људи, кућни љубимци...)  

Обликовање 

ученици самостално истражују 

изражајне могућности ликовних 

техника док изражавају своје 

замисли. 

Активности као што су цртање, 

вајање и сликање нису везане само 

за вежбање ликовних техника, већ 

много већи значај имају 

комуникација и креативност. 

Ученици кроз ликовни рад 

саопштавају своје идеје, 

расположења, размишљања, 

замишљања, емоције...  
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39 
 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

утиске, сећања и 

опажања;  

- преобликује, сам 

или у сарадњи са 

другима, 

употребне 

предмете 

мењајући им 

намену; - изрази 

познате појмове 

мимиком и 

покретом тела, 

без звука; 

 - повеже 

одабрану 

установу културе 

са њеном 

наменом; - 

поштује договоре 

и правила 

понашања и 

облачења 

приликом посете 

установама 

културе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумевање 

У овој целини су предложени 

садржаји којима се ученици 

континуирано оспособљавају за 

читање визуелних информација, 

поруке се не преносе само говором 

и реченицом, већ и звуком (на 

пример, школско звоно), бојом 

(семафор), сложеним сликама, 

музиком, мимиком, гестом… 
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   УКУПНО 36 

15.1.5.Музичка култура 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљпредмета Наставнетеме Исходи Начин провере 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Бројчасова

потемама 
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Циљ учења предмета 

музичка култура је да код 

ученика развије 

интересовање и љубав 

према музици кроз 

индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се 

подстиче развијање 

креативности, естетског 

сензибилитета и духа 

заједништва, као и 

одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа 

и културе свога и других 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

- објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај 

прегласне музике 

и њеног утицаја 

на тело и зашто је 

тишина важна; 

 - разликује 

одабране звукове 

и тонове, 

певање/свирање; 

хор/један 

певач/група 

певача; 

оркестар/један 

свирач/група 

свирача, боју 

различитих 

певачких гласова 

и инструмената и 

музичке 

изражајне 

елементе; 

 - препозна 

музички почетак 

и крај и 

понављање теме 

или 

карактеристичног

мотива у 

слушаном делу; 

Певање модела , 

наменских песама 

,песама по слух. 

-Анализирањем  

носећих елемента 

музичког дела ‒ у 

случају литерарног 

садржаја (текстуална 

анализа), понављања, 

мелодија, темпо, ритам) 

-Посматрањем 

реализације музичких 

игара са певањем уз 

инструменталну 

пратњу, 

инструменталних 

музичких игара, 

традиционалних 

музичких игара са 

певањем и без певања 

(само уз 

инструменталну 

пратњу), дидактичких 

музичких игарa 

-свирање једноставне 

мелодијске пратње 

-писмени и усмени 

одговори 

-уложени труд 

Преовлађује активност којом треба 

да се савлада нови музички садржај, 

музичке активности одвијају 

паралелно или једна музичка 

активност логички води ка другој, 

покретач наставе треба да буде 

принцип мотивације и 

инклузивности у подстицању 

максималног учешћа у музичком 

доживљају као и развијању 

потенцијала за музичко 

изражавање. 

 

Слушање музике је активан 

психички процес који подразумева 

емоционални доживљај, богат 

телесни доживљај и мисаону 

активност,  слушање музике, које 

подстиче развој музичке пажње, 

способност праћења музичког тока 

са разумевањем и упознавање са 

изражајним елементима, који су у 

служби исказивања ’музичке 

поруке’ или комуникације, од 

суштинске је важности и за музичко 

извођење и музичко стваралаштво. 

 

Певање 

Рад на песми почиње 

демонстрацијом. Песма се учи по 

деловима, а затим спаја у целину. 

Наставник увек треба да инсистира 

на изражајном извођењу песме. У 

настави музичке културе пожељно 

7 
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МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 - повезује 

музичко дело у 

односу на њему 

блиске ситуације, 

врсту гласа и боју 

инструмента са 

карактером дела; - 

поштује 

договорена 

правила 

понашања при 

слушању музике;  

- користи 

самостално или уз 

помоћ одраслих, 

доступне носиоце 

звука;  

- изговара у ритму 

уз покрет 

бројалице; 

 - пева по слуху 

песме различитог 

садржаја и 

расположења; - 

пева по слуху уз 

покрет народне 

песме, музичке 

игре; - примењује 

правилан начин 

певања и 

договорена 

правила 

понашања у 

групном певању и 

је повезивати покрет и певање кроз 

извођење народних, музичких и 

дидактичких игара. 

Свирање 

Ова активност се реализује на 

дечјим ритмичким и алтернативним 

инструментима (тело, предмети из 

окружења, Орфов 

инструментаријум…).  

 

 

 

 

МУЗИЧKО СТВАРАЛАШТВО 

Дечје музичко стваралаштво 

представља виши степен 

активирања музичких способности 

које се стичу у свим музичким 

активностима, а резултат су 

креативног односа према музици, 

наставник треба да подстиче 

ученике да импровизују и 

истражују начине на који могу да 

изразе кроз музику сопствену 

инспирацију. 
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свирању; - свира 

по слуху звучне 

ономатопеје и 

илустрације, 

ритмичку пратњу 

уз бројалице и 

песме, 

једноставне 

аранжмане, 

свирачке деонице 

у музичким 

играма; - повезује 

почетне тонове 

песама-модела и 

једноставних 

наменских песама 

са бојама, ритам 

са графичким 

приказом; - 

објашњава својим 

речима доживљај 

свог и туђег 

извођења; - 

учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

- направи дечје 

ритмичке 

инструменте; - 

ствара звучне 

ефекте, покрете уз 

музику, мању 

ритмичку целину 
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помоћу 

различитих 

извора звука, 

ритмичку пратњу 

за бројалице, 

песме и музичке 

игре помоћу 

различитих 

извора звука, 

музичко питање и 

одговор на 

ритмичким 

удараљкама, 

једноставну 

мелодију на краћи 

задати текст; - 

изабере према 

литерарном 

садржају 

одговарајући 

музички садржај. 

   

 

УКУПНО 36 

15.1.6.Физичко и здравстевно васпитање 

Обавезна настава Изборнипрограм 

Предмет: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  

ВАСПИТАЊЕ 

   

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљпредмета Наставнетеме Исходи Начин провере 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Бројчасова

потемама 

 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

- примени 

једноставне, 

У циљу сагледавања и 

анализирања ефеката 

Активности су усмерене на 

развијање физичких способности 

10 
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Циљ учења предмета 

физичко и здравствено 

васпитање је да ученик 

унапређује физичке 

способности, моторичке 

вештине и знања из области 

физичке и здравствене 

културе, ради очувања 

здравља и примене 

правилног и редовног 

физичког вежбања у 

савременим условима 

живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 

- Ходање и 

трчање 

- Скакања и 

прескакања 

- Бацања и 

хватања 

- Пузња, 

вишења, упори 

и пењања 

- Вежбе  на тлу 

- Вежбе 

равнотеже 

- Вежбе са 

реквизитима 

- Плес и 

ритмика 

- полигони 

двоставне 

општеприпремне 

вежбе (вежбе 

обликовања); - 

правилно изведе 

вежбе, разноврсна 

природна и 

изведена кретања; 

 

 

 

 

 

 - комбинује и 

користи усвојене 

моторичке 

вештине у игри и 

у свакодневном 

животу; - одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; - 

разликује 

правилно од 

неправилног 

држања тела и 

правилно држи 

тело; 

- примењује 

правилну технику 

дисања приликом 

вежбања; - изведе 

кретања, вежбе и 

кратке саставе уз 

наставе физичког и 

здравственог васпитања, 

препоручује се да 

наставник подједнако, 

континуирано прати и  

вреднује: 

*Ниво ангажованости 

(активност) и однос 

ученика према 

обавезама у Физичком и 

здравственом васпитању 

који обухвата: 

-вежбање у адекватној 

спортској опреми;  

-активно учествовање на 

часовима Физичког и 

здравственог васпитања;  

-вежбање и играње у 

слободно време.  

*Приказ два комплекса 

усвојених 

општеприпремних 

вежби (вежби 

обликовања), без 

реквизита. 

*Постигнућа у 

моторичким вештинама. 

*Индивидуални 

напредак ученика. 

 

Индивидуални напредак 

сваког ученика 

процењује се у односу 

на претходно проверено 

које се континуирано реализује у 

припремном делу часа;део главне 

фазе користи се за развој основних 

физичких способности узимајући у 

обзир утицај који наставна тема 

има на њихов развој;  подстицање 

ученика на самостално вежбање;- 

учвршћивање правилног држања 

тела. 

У настави треба да преовладавају 

игре и садржаји који захтевају 

прецизност извођења. Свим 

вежбањима претходе тачна 

упутства наставника и приказ 

вежби. Наставник прати рад 

ученика, указује и исправља 

грешке. 

МОТОРИЧKЕ ВЕШТИНЕ  

Усвајање моторичких вештина, 

остварује се кроз примену 

основних и проширених 

програмских садржаја примењујући 

основне дидактичко-методичке 

принципе и методе рада неопходне 

за достизање постављених исхода.  

ФИЗИЧKА И ЗДРАВСТВЕНА 

KУЛТУРА  

Ова наставна област обухвата: 

формирање правилног односа 

према физичком вежбању и 

здрављу; развијање и неговање 

другарства; препознавање 

негативних облика понашања у 

игри и др.  
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Култура вежбања и 

играња 

 

Здравствено 

васпитање 

 

музичку пратњу; - 

игра дечји и 

народни плес; - 

користи основну 

терминологију 

вежбања; - 

поштује правила 

понашања на 

просторима за 

вежбање; - 

поштује мере 

безбедности 

током вежбања; - 

одговорно се 

односи према 

објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање;  

- поштује правила 

игре;  

- навија фер и 

бодри учеснике у 

игри; - прихвати 

сопствену победу 

и пораз;  

- уредно одлаже 

своје ствари пре и 

након вежбања; - 

наведе делове 

свога тела и 

препозна њихову 

улогу;  

стање. Приликом 

оцењивања неопходно је 

узети у обзир 

способности ученика, 

степен спретности и 

умешности. Уколико 

ученик нема развијене 

посебне способности, 

приликом вредновања 

(оцењивања) узима се у 

обзир његов 

индивидуални напредак 

у односу на претходна 

достигнућа и 

могућности као и 

ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

 

Код ученика 

ослобођених од 

практичног дела наставе 

прати се и вреднује: 

-познавање основних 

правила елементарних и 

спортских игара, 

основних здравствено-

хигијенских правила 

вежбања и здраве 

исхране; 

-учешће у ваннаставним 

активностима. 

Праћење, вредновање и 

оцењивање ученика 

ослобођених од 

 

ФИЗИЧKЕ СПОСОБНОСТИ  

Препоручени начини рада за развој 

физичких способности ученика.  

1. Развој снаге:  

- без реквизита и са реквизитима,  

- на справама и уз помоћ справа.  

2. Развој покретљивости:  

- без реквизита и са реквизитима,  

- уз коришћење справа,  

3. Развој издржљивости:  

- трчање,  

- елементарне игре,  

- вежбање уз музику,  

- плес.  

4. Развој координације:  

- извођење координационих вежби 

у различитом ритму и у 

променљивим условима.  

5. Развој брзине:  

- једноставне и сложене кретне 

структуре изводити максималним 

интензитетом из различитих 

почетних положаја, изазване 

различитим чулним надражајима 

(старт из различитих положаја 

итд.),  

- штафетне игре,  

- извођење вежби максималном 

брзином 
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15.1.7.Дигитални свет 

 

Обавезна 

настава 
Изборни програм Слободне наставне активности 

Предмет: ДИГИТАЛНИ СВЕТ    

Разред: 1. (ПРВИ)    

 - уочи промену у 

расту код себе и 

других;  

- уочи разлику 

између здравог и 

болесног стања; - 

примењује 

здравствено-

хигијенске мере 

пре, у току и 

након вежбања;  

- одржава личну 

хигијену;  

- учествује у 

одржавању 

простора у коме 

живи и борави; 

 - схвати значај 

коришћења воћа у 

исхрани;  

- правилно се 

понаша за столом. 

практичног дела 

наставе, врши се на 

основу посебног 

ангажовања у настави. 

Праћење, вредновање и 

оцењивање ученика са 

инвалидитетом врши се 

на основу њиховог 

индивидуалног напретка 

   УКУПНО 108 
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Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

 

Циљнаставе и 

учења предмета 

Дигитални свет 

је развијање 

дигиталнe 

компетенције 

ученика ради 

њиховог 

оспособљавања 

за безбедну и 

правилну 

употребу 

дигиталних 

уређаја за учење, 

комуникацију, 

сарадњу и развој 

алгоритамског 

начина 

размишљањa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– препозна дигиталне уређаје 

из окружењаи именује неке 

од њих; 

– наведе неке од животних 

ситуација у којима 

дигитални уређаји 

олакшавају обављање 

послова; 

– упореди начине рада и 

живота људи пре и после 

појаве дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног 

изражавања са дигиталним 

уређајима и без њих; 

– користи дигиталне 

уџбенике за учење 

(самостално и/или уз 

помоћ наставника); 

– упореди дигитални и 

папирни уџбеник; 

– упореди традиционалне 

видове комуникације са 

комуникацијом 

посредством дигиталних 

уређаја; 

– наведе неке од 

карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

-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: 

 

програм настaве 

и учења очекује 

да ученици 

објасне нпр. 

начин 

функционисања 

једноставних 

алгоритама 

(укључујући и 

оне који су сами 

креирали), 

тестирају их, а 

затим откривају 

и исправљају 

*Дигитално 

друштво 

 

-Наставник 

треба да 

креира 

образовну 

ситуацију у 

којој ученици 

могу да увиде 

да су 

дигитални 

уређаји свуда 

око њих. 

-Наставник 

треба да - има 

у виду да 

рачунари данас 

имају 

различите 

појавне 

облике- 

-Ученике треба 

подстицати да 

 

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

18 
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БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

 

 

 

 

 

 

 

– наведе основна правила за 

коришћење дигиталних 

уређаја како не би угрозио 

здравље;  

– наведе неке од 

здравствених ризика 

везаних за прекомерно или 

неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин 

одлагања електронског 

отпада са загађењем 

животне средине; 

– наброји основне податке о 

личности; 

– објасни зашто 

саопштавање података о 

личности представља 

ризично понашање при 

комуникацији помоћу 

дигиталних уређаја; 

– именује особе или 

институције којима се 

треба обратити за помоћ у 

случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или 

особама које комуницирају 

на неприхватљив начин; 

– наведе основне препоруке 

за руковање дигиталним 

грешке у њима. 

Неговање 

праксе 

исказивања 

рефлексивних 

коментара 

током 

представљања 

онога што су 

урадили 

прилика је за 

развој 

самоувида и 

саморегулације 

у учењу и 

основа за 

процес 

властитог 

постигнућа 

ученика; 

- вршњачка 

процена: 

 ова врста 

процеса 

постигнућа 

ученика 

природно се 

надовезује на 

процес 

самопроцена - 

ученици раде у 

пару или групи 

на истом 

поделе са 

вршњацима 

животне 

ситуације које 

су их увериле у 

корисност 

дигиталних 

уређаја 

- Наставник 

треба да 

створи услове 

за хеуристички 

разговор 

Наставник 

треба да 

упозна ученике 

са могућношћу 

комуникације 

на релацији 

човек - 

дигитални 

уређај 

Оно што 

ученици 

требају да 

схвате јесте да 

дигитални 

уређаји 

можемо и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

10 
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уређајем на одговоран 

начин (примена мера 

физичке заштите) и 

објасни зашто је важно 

примењивати их; 

анализира једноставан 

познатипоступак/активност 

и предлаже кораке за 

његово спровођење; 

– протумачи симболе 

познатог/договореног 

значења и спроведе 

поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у 

симболима израженом 

упутству (алгоритму), 

провери ваљаност свог 

решења и по потреби га 

поправи (самостално или 

сараднички); 

доведе у везу алгоритам и 

понашање дигиталног 

уређаја. 

задатку и имају 

могућност да, 

делећи 

одговорност, 

стварају и 

исправљају 

решења, те 

пружају 

конструктивне 

повратне 

информације. 

(Ова метода 

широко је 

распрострањена 

у ИТ индустрији 

са стране 

професионалних 

програма 

(програмирање 

у пару) и лако је 

истражити у 

учионици.); 

- отворена 

питања:  

знање ученика о 

концептима који 

су обухваћени 

програмом неће 

увек бити лако 

уочљиви. 

Постављање 

отворених 

питања један је 

треба да 

користимо 

како би 

повећали 

(створили 

нове) прилике 

за учење и 

искуства из 

области науке, 

културе и 

уметности. 

наставник 

пружа 

ученицима 

прилику да 

упореде 

доживљај 

поднебља и 

културне 

баштине 

посредством 

дигиталног 

уређаја и 

уживо. 

*Безбедно 

коришћење 

дигиталних 

уређаја 
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АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊA 

од начина на 

који наставник 

може да 

постигне 

постигнућа 

својих ученика, 

али и да 

допринесе 

продубљивању 

њиховог 

разумевања 

конкретног 

концепта. 

Питања која 

почињу са 

„Зашто” или 

„Како” посебно 

су корисни: 

Зашто није 

добро да чашу 

са слатким 

пићем држи 

поред 

дигиталног 

уређаја? Како 

ради твој 

алгоритам? 

Зашто је 

потребно 

водити рачунаре 

о дужини 

времена које 

проводи у раду 

- Наставник 

треба да 

иницира 

хеуристички 

разговор  

– Наставник 

треба да 

демонстрира и 

заједно са 

ученицима 

примени 

начине 

коришћења 

дигиталних 

уређаја на 

безбедан начин 

по здравље. 

-Правилно 

одлагање 

електронског 

отпада важно 

је питање 

очувања здраве 

животне 

средине. 

- Указати на 

чињеницу да 

нису све особе 

које користе 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊA 

 

8 
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са дигиталним 

уређајима?  

- Већ знам - 

Желим да 

научим - 

Научио / ла 

сам:  

коришћење 

рубрике за 

идентификацију 

онога што већ 

знају, шта желе 

да науче и, 

накнадно, онога 

што су научили, 

корисна је 

техника коју 

ученици могу да 

користе за 

подршку 

самосталном 

учењу, 

наставник за 

процену 

њихових 

постигнућа. 

 

интернет 

добронамерне 

-нагласити 

ученицима да 

постоје особе и 

институције 

којима треба 

правовремено 

да се обрате и 

од којих ће 

добити 

адекватну 

заштиту 

-Дигитални 

уређаји 

захтевају 

пажљиво 

руковање и 

одговарајућу 

заштиту од 

неовлашћеног 

приступа. 
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* 

Алгоритамски 

начин 

размишљања 

 

-Наставник 

треба да уведе 

термин 

алгоритам и да 

ученицима 

протумачи као 

упутство за 

решавање 

неког 

проблема или 

извођење неког 

поступка. 

Како би 

ученици могли 

јасно повезати 

алгоритам са 

понашањем 

дигиталног 

уређаја, 

наставник 

треба да им 

прикаже 

једноставан 

алгоритам (на 

табли), а затим 

и да им 
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демонстрира 

како се 

дигитални 

уређај понаша 

у складу са тим 

алгоритмом. 

 

 

   Укупно 36 
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15.1.8.Енглески језик 

Обавезна настава Изборни програм 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ    

1.(ПРВИ)  Smart junior 1  

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 
Број часова по темама 

 

Циљ учења страног 

језика у основном 

образовању и васпитању 

је да се ученик 

усвајањем 

функционалних знања о 

језичком систему и 

култури и развијањем 

стратегије учења страног 

језика оспособи за 

основни усмену и писану 

комуникацију и стекне 

позитиван однос према 

другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу. 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

 

 

 

 

Ученик ће по 

завршетку разреда 

бити у стању да: 

поздрави и 

отпоздрави, 

примењујући 

најједноставнија 

језичка средства; - 

представе себе и 

другог; - разуме 

јасно постављена 

једноставна 

питања личне 

природе и 

одговара на њих; - 

разуме кратка и 

једноставна 

упутства и налоге 

и реагује на њих; - 

даје кратка и 

једноставна 

упутства и налоге; 

Праћење 

напредовања и 

оцењивање 

постигнућа 

ученика, које је у 

првом разреду 

описно, само је 

део праћења и 

вредновања 

образовно-

васпитне праксе. 

Резултати 

целокупног 

праћења и 

вредновања 

наставника 

узимају као 

основу за 

планирање 

наредних корака 

у раду са 

ученицима и 

Oствареност стандарда и 

исхода, вредновање, на 

сваком часу процењивати 

учешће у активностима, 

ангажовање, однос према 

друговима, однос према 

обавезама, укљученост у 

рад у пару, групни рад, 

тимски рад, процена од 

стране ученика, 

ангажовања и знања 

других ученика и процена 

сопственог рада и 

напредовања. 

 

               6 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

 

 

 

               8 
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РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА 

 

- разуме позив и 

реагује на њега 

 

развијању својих 

образовно-

васпитних 

пракси. 

 

                6 

 

 

 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

               7 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

 
 

              6 

- разуме кратке и 

једноставне молбе 

и реагује на њих; - 

упути кратке и 

једноставне 

молбе; - исказује 

и прихвата 

захвалност и 

извињење на 

једноставан 

начин; - разуме 

једноставно 

исказане честитке 

 

ЧЕСТИТАЊЕ             8 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ 

БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА И ПОЈАВА 

 

             6 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

 

и одговара на 

њих; - упути 

једноставне 

честитке; - 

препознаје и 

именује жива 

бића, предмете и 

места из 

непосредног 

окружења; - 

разуме 

једноставне описе 

живих бића, 

предмета и места; 

- опише жива 

бића, премешта и 

места помоћу 

једноставних 

језичких 

средстава; - 

разуме 

свакодневне 

исказе у вези са 

непосредним 

потребама, 

осетима и 

осећањима и 

реагује на њих; - 

изрази основне 

потребе, осете и 

осећања кратким 

и једноставним 

језичким 

средствима; - 

разуме 

једноставна 

             8 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

 

             6 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА / 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА / 

НЕПОСЕДОВАЊА 

 

             6 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА / 

НЕДОПАДАЊА 

 

             5 

 



 

57 
 

обавештења о 

положају у 

простору и 

реагује на њих; - 

тражи и пружи 

кратка и 

једноставна 

обавештења о 

положају у 

простору; - разуме 

једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадност / 

неприпадање, 

поседовање / 

непосеђивање и 

реагује на њих; - 

тражи и даје 

једноставне 

исказе којима се 

изражава 

 

   УКУПНО 72 
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15.1.9.Изборни програм - грађанско васпитање 

Обавезна настава 
Изборни програм 

 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

 

Циљ учења програма 

грађанско васпитање је 

подстицање развоја 

личности која је 

одговорна према својим 

правима и правима 

других, отворена за 

договор и сарадњу и 

спремна да активно 

учествује у животу 

школске заједнице, 

уважавајући принципе, 

процедуре и вредности 

демократског друштва 

 

 

 

 

ЉУДСKА ПРАВА  

Ја и други у 

одељењу 

Идентитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОKРАТСKО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

 

- наведе у чему је 

успешан и у чему жели 

да напредује;  

- уочава међусобне 

разлике и сличности са 

другим ученицима у 

одељењу; - понаша се 

на начин који не 

угрожава потребе, 

права и осећања 

других;  

- препозна код себе и 

других основна 

осећања;  

- препознаје примере 

поштовања и кршења 

права детета у свом 

окружењу, причама, 

филмовима; 

Посматрање(пригодно, 

систематско,опште, 

усмерено) 

 

-Продукти дечјег рада 

 

-Домаћи радови 

 

-Усмени и писмени 

одговори 

 

-Ангажовање 

Програм грађанског 

васпитања, у првом 

циклусу основног 

образовања и 

васпитања, 

организован је по 

моделу спирале што 

значи да су садржаји 

у сва четири разреда 

дати у областима 

Људска права, 

Демократско 

друштво, Процеси у 

савременом свету и 

Грађански активизам. 

Тематске области се 

спирално развијају, 

односно садржаји се 

из разреда у разред 

проширују и 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Kомуникација и 

сарадња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСKИ 

АKТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/групе 

Планирање 

 - преиспитује своје 

поступке и прихвата да 

не мора увек да буде у 

праву;  

- тражи помоћ у 

ситуацијама кршења 

својих и туђих права; 

 - разликује добру и 

лошу комуникацију у 

сопственом искуству, 

ближем окружењу, 

књижевним делима, 

филмовима; 

 - комуницира 

слушајући саговорника 

и тражи објашњење 

онога што не разуме;  

- слободно износи 

мишљење, образлаже 

идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу 

имати другачије 

мишљење;  

- сарађује и преузима 

различите улоге у 

групи/тиму; 

 - договара се и 

одлучује удоношењу 

одељенских правила и 

да се понаша у складу 

са њима; 

 - својим речима 

образложи неопходност 

продубљују, ако је у 

питању вештина, 

даље развијају. а. 

Област демократско 

друштво је 

конципирана 

аналогно предмету 

свет око нас где се 

ученици у процесу 

сазнавања полако 

воде од непосредног 

окружења (породица, 

одељење) ка широј 

друштвеној средини 

(школа, окружење, 

држава, свет). 

Активности на часу 

треба тако да теку да 

обезбеде искуствено 

учење, тј. 

уобличавање и 

поимање личних, 

аутентичних 

доживљаја и ставова 

ученика кроз размену 

у групи, а не 

преношење готових 

знања, туђих увида 

или готових предлога. 

Наставник треба да 

нагласи да нема 

пожељних, 

очекиваних или 

тачних одговора, да је 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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правила која регулишу 

живот у заједници; 

 - препозна добре 

стране свог одељења и 

оно што би требало 

променити/побољшати; 

- заједно са вршњацима 

и наставником 

учествује у решавању 

проблема у одељењу; 

 - учествује у изради 

плана једноставне 

акције; 

 - са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију;  

- доприноси промоцији 

акције;  

- на једноставан начин 

вреднује изведену 

акцију 

нагласак на процесу 

откривања и 

сазнавања о себи и 

другима кроз 

размену. 

Радионице треба да 

започињу причом која 

је блиска искуству 

ученика, а садржи 

неку врсту заплета 

(моралну дилему или 

сукоб потреба и/или 

вредности) као повод 

за дискусију у пару 

или у мањој групи, а 

завршава разменом у 

целој групи. Циљ је 

да се пружи 

могућност сваком 

ученику да преиспита 

своје мишљење и 

деловање због појаве 

конфликта између 

његове тачке 

гледишта и тачке 

гледишта која је 

различита од његове. 

Зато се може рећи 

Осим тога, важно је 

да постоји игровни 

контекст који помаже 

ученицима да се 

опусте и ослободе, да 

пробају различите 
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видове изражавања и 

симболизације 

унутрашњих 

искустава, и да кроз 

игру истражују 

разноврсна, 

дивергентна решења 

за проблеме са којима 

се суочавају. 

   УКУПНО 36 
 

 

 

 

 

15.1.10.Изборни програм – верска настава 

Обавезна настава 
Изборни програм 

 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

Циљ учења програма 

верске наставе је 

разумевање човека 

као бића заједнице и 

стицање  основних знања 

о Богу као 

 

 1,УВОД 

 

2.ЗАЈЕДНИЦА 

КАО ОСНОВ 

ЖИВОТА 

 

 

•да разуме основнa 

сазнања о темама 

које ће се обрађивати на 

настави Православног 

катихизиса 

 

Непосредно описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз: 

• тест, квиз 

•посматрање 

понашањаученика; 

На почетку сваке 

наставне теме ученике би 

требало упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима по 

темама, начином 

 

1 

7 

7 

7 

7 

7 
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бићу заједнице; 

упоређивање 

породичних односа и 

односа који владају у 

Цркви; упознавање 

односа који владају 

између човека и Бога и 

разумевање да је молитва 

наш разговор са Богом; 

разумевање да је послање 

Сина Божијег дар љубави 

Бога Оца свету; усвајање 

основних знања о 

стварању света, Светом 

Сави као и подстицање 

ученика на лично учешће 

у животу Цркве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

 

 

4.НЕИЗМЕ- РНА 

ЉУБАВ 

БОЖИЈА - 

ХРИСТОС СЕ 

РОДИ 

 

5.ЦРКВА – 

ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

 

6.ХРИСТОВ А 

ЉУБАВ ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

 

7. НАША БРИГА О 

СВЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• бити подстакнут да 

активно учествује на 

часовима верске 

наставе 

 

да опише и објасни 

значење појма 

заједнице као и његов 

однос према њему 

блиским особама 

(породици) 

 

• да препозна да не 

можемо једни без 

других 

 

• да зна да нас љубав 

повезује са другима 

 

• да се правилно осени 

крсним знаком 

• знати да је Бог Света 

Тројица (Заједница) 

•знати да крштењем 

постајемо чланови 

Божје породице (Цркве) 

• пожелети да чини 

добро другима 

(ближњима) у својој 
заједници 

•да изражава 

хришћанску љубав 

према Богу и ближњима 

остваривања програма 

рада, као и са начином 

вредновања 

њиховог рада. 

 

-подстицање ученика на 

међусобно упознавање, 

разговор, постављање 

питања, размишљање и 

практичну примену 

знања 

-подстицање на 

међусобно 

 

уважавање различитости 

и међусобног разумевања 

и помагања 
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•знати да је послушност 

израз љубави 

•да препозна да је 

даривање плод љубави 

•да сазна да је молитва 

разговор са Богом 

•да усвоји текст 

молитве Оче наш 

•знати да је Бог Отац 

створио свет из љубави 

 

•да препозна да је наш 

живот Божји дар 

•знати да Бог жели да 

живимо у заједници са 

Њим 

•показивати жељу да 

љубав исказује на 

конкретан начин 

•бити мотивисан да 

љубав према Богу 

•да препозна и именује 

главне личности из 

библијске приче о 

Христовом рођењу ( уз 

помоћ иконе празника и 

по кључним симболима 

• да препозна и 

разуме да је права 

 

•да  усвоји садржај 

имелодију песме „Знаш 

ли ко те љуби силно“ 
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• бити у могућности да 

опише појединости 

библијске повести о 

Христовом Васкрсењу 

• да препозна и именује 

главне личности из 

библијске приче о 

Христовом Васкрсењу ( 

уз помоћ иконе 

празника и по кључним 

симболима) 

• да препозна да је 

прослава празника 

догађај целе породице 

кроз који се остварује 

заједница љубави 

 

• моћи да опише 

прослављање Васкрса у 

својој 

 

•да зна обичаје у вези са 

Васкрса 

•да развија потребу да 

делима исказују љубав 

•да развија жељу да 

учествује у припремама 

за прославу овог 

највећег хришћанског 

празника 

да преприча одабране 

приче које говоре о 

Христовој љубави 

према свету и човеку 
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•на елементарном 

нивоу моћи да објасни 

међусобну повезаност 

свих људи и природе 

 

•да препозна и именује 

поступке људи који су 

прожети љубављу 

према природи, људима 

и Богу 

да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса 1. разреда 

основне школе 

 

да развија жељу да се 

брине о биљкама и 

животињама и 

целокупној природи 

 

   УКУПНО 36 

 

 

 

15.1.11. Остали облици образовно васпитног рада 
 

Допунска настава 

Годишњи фонд часова:36  Недељни фонд часова:1   
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Циљ допунске наставе је пружање додатне подршке ученицима који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који 

желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива. 

Допунска настава  годишњи фонд недељни фонд 

1.  Српски језик  18 1 (сваке друге недеље) 

2. Математика  18 1 (сваке друге недеље) 

укупно 36 1 

 

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

в
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и

је
 

 Б
р

о
ј 

ч
ас

а  

ТЕМА -  САДРЖАЈ 

 

 

Опис садржаја теме * 

1.пол. 10 Почетно читање и писање 

 

-Штампана и писана слова ћириличног писма 

-Читање(гласно,тихо и са разумевањем) 

Током 

гогине 

8 Језик 

 

-Реченица,реч,слово 

-Реченица као обавештење,питање и заповест 

-Велико слово 

1.пол. 4 Геометрија 

 

-Геометријска тела 

-Геометријске фигуре 

-Линија 

Током 

године 

14 Природни бројеви до 100 

 

-Бројање,писање и читање бројева 

-Сабирање и одузимање до 20 

-Сабирање и одузимање до 100 без прелаза 

 

15.1.12.План рада одељењског старешине 

 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1  
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Циљ наставе је развој моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање ученике са школским животом и односима 

којима уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених навика и формирање 

става о заштити животне средине 
ред. 

број 
Активности/теме 

Време 

реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

1. 
Упознавање ученика са темама рад одељењске 

заједнице (мотивисање за активно учешће) 
септембар Разговор ОС, У 

2. 
Правила понашања у школи из протокола о заштити од 

насиља 
септембар Разговор ОС, У 

3. 
Формирање радних навика: Услови за учење (простор, 

време, прибор за рад) 
септембар Разговор ОС, У,СС 

4. Правила понашања на екскурзији септембар Договор ОС, У 

5. Упознавање просторија у школи септембар Обилазак, разговор ОС, У 

6. Дечија недеља: буквар дечијих права октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. Шта је другарство и добар друг? октобар Разговор ОС, У 

8. Помоћ ученицима у планирању учења октобар Разговор, радионица ОС, У,СС 

9. Здравствено васпитање: Да ли се правилно хранимо? октобар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар Разговор ОС, У 

11. Упознавање својих и туђих потреба новембар Разговор ОС, У 

12. 
Подстицање сарадничких односа у одељењу: 

толеранција, различитости, помоћ другу и др. 
новембар Разговор ОС, У 

13. Упознавање са радом школске библиотеке новембар Обилазак, разговор ОС, У 

14. Разговор о квалитетном провођењу слободног времена децембар Разговор ОС, У 

15. Односи између дечака и девојчица децембар Разговор ОС, У 

16. Здравствено васпитање: Здравље зуба децембар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

17. Припреме за Нову годину децембар Украшавање простора ОС, У 
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18. 
Анализа постигнутог успеха на крају првог 

полугодишта 
децембар Разговор ОС, У 

19. Прочитао сам на распусту јануар разговор ОС, У 

20. Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар Разговор, припрема приредбе ОС, У 

21. Правила безбедности на улици фебруар Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

22. Шта желим да будем кад одрастем? фебруар Разговор, радионица ОС, У 

23. Шта је солидарност? фебруар разговор ОС, У 

24. 
Како се понашамо приликом посете културним 

установама? 
фебруар Разговор ОС, У 

25. Моја мама – поклон за 8. март март Разговор, израда честитки ОС, У 

26. 
„Многа бића настају од својих родитеља- нас рађа 

мајка“ 
март Разговор ОС, У 

27. Конструктивно решавање сукоба март Разговор ОС, У,СС 

28. Анализа успеха и дисциплине март Разговор ОС, У,СС 

29. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април Разговор, украшавање пр. ОС, У 

30. Психолошка радионица-емоције април Разговор, радионица ОС, У,СС 

31. Како сам провео пролећни распуст април разговор ОС, У 

32. 
Развијање моралних особина – хуманост, друштвеност, 

одговорност и др. 
мај разговор ОС, У 

33. Учешће у прослави Дана школе мај Разговор, припрема приредбе ОС, У 

34. Понашање у игри са вршњацима мај Разговор, радионица ОС, У 

35 Прича о постигнутом успеху на крају школске године мај разговор ОС, У 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 

 

Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 
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16.ПРОГРАМ  НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
 

16.1.Фонд часова за други разред по предметима 

 

Ред.број  A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Нед. Год. 

1.   Српски језик 5 180 

2.   Страни језик – енглески језик 2 72 

3.   Математика  5 180 

4.   Свет око нас 2 72 

5.   Ликовна култура 2 72 

6.   Музичка култура 1 36 

7.   Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8.   Дигитални свет 1 36 

 УКУПНО: А 21 756 

Редни бр. Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1. Верска настава /грађанско васпитање 1 36 

 УКУПНО:Б 1 36 

 УКУПНО:A+Б 22 792 

Редни бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА  

1 Редовна настава 22 792 

2. Допунска настава 1 36 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – 
ВАСПИТНОГ РАДА  

1 Час одељенског старешине 1 36 

2 Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија  1 дан 
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16.1.1 Српски језик 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: СРПСКИ  ЈЕЗИК    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

Циљ наставе и учења 

Српског језика јесте 

да ученици овладају 

основним 

законитостима 

српског књижевног 

језика ради правилног 

усменог и писаног 

изражавања, негујући 

свест о значају улоге 

језика у очувању 

националног 

идентитета; да се 

оспособе за тумачење 

одабраних књижевних 

и других уметничких 

дела из српске и 

светске баштине, ради 

неговања традиције и 

културе српског 

народа и развијања 

интеркултуралности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разликује књижевне 

врсте: песму, причу, 

басну, бајку, драмски 

текст; – одреди 

главни догађај, време 

и место дешавања у 

прочитаном тексту; – 

одреди редослед 

догађаја у тексту; – 

уочи главне и 

споредне ликове и 

разликује њихове 

позитивне и 

негативне особине; – 

разликује стих и 

строфу; – уочи 

стихове који се 

римују; – објасни 

значење пословице и 

поуке коју уочава у 

басни; – наведе 

једноставне примере 

поређења из текстова 

и свакодневног 

живота; – чита текст 

Усмено изражавање 

(причање,препричавање, 

описивање,извештавање, 

варирање језичког израза 

рецитовање,изражајно 

читање,драматизације) 

-Лексичко семантичке 

вежбе 

-Посматрање 

-Продукти дечјег рада 

-Правописне вежбе 

-Тестирања 

-Писани састави 

-Домаћи радови 

-Испитивање 

-Ангажовање 

У настави 

књижевности 

најважније је код 

ученика развијати 

љубав према читању, 

градити осећај за лепо 

и вредно, васпитавати 

укус. Читање тражи 

време, истрајност и 

посвећеност, а 

неговање ових 

карактеристика 

представља основ за 

сва даља учења. Кроз 

читање 

књижевноуметничких 

текстова и у разговору 

о њима на часу гради се 

критичко мишљење, јер 

ученици треба да имају 

суд о поступцима и 

особинама ликова, као 

и о различитим 

догађајима у тексту. 

Посебно је важно што 

70 
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поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; – 

изражајно рецитује 

песму; – изводи 

драмске текстове; – 

износи своје 

мишљење о тексту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

књижевност код деце 

интензивно развија 

емпатију, тиме што од 

читалаца тражи да се 

ставе на место другога 

и да разумеју 

најразличитије особине 

и поступке ликова. 

Настава књижевности 

јача национални и 

културни идентитет 

ученика, кроз 

упознавање своје 

књижевности и 

културе, као и 

књижевности и културе 

других народа. 

Поређење као стилска 

фигура се такође не учи 

на теоријском нивоу, 

већ се од ученика 

очекује да је уочи у 

тексту (на 

пример у песми Мајка 

Јова у ружи родила) и 

наводи једностване 

примере поређења из 

свакодневног живота 

Приликом обраде 

драмских текстова за 

децу ученици се 

мотивишу на читав низ 

стваралачких 

активности које настају 
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Језик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разликује врсте речи 

у 

типичним 

случајевима; 

– одређује основне 

граматичке 

категорије 

именица и глагола; 

– разликује реченице 

по 

облику и значењу; 

– поштује и 

примењује 

основна правописна 

правила; 

поводом дела (сценски 

наступ – извођење 

драмског текста, 

драмска игра, 

луткарска игра, 

драмски дијалози, 

гледање дечје 

позоришне представе, 

снимање и 

коментарисање 

драматизованих 

одломака). Притом 

ученици усвајају 

и правила примереног 

понашања у 

позоришту. Књижевна 

дела која су доживела 

екранизацију (Бамби, 

Бајка о рибару и могу 

послужити за 

компаративну анализу 

и уочавање разлике 

између књижевности и 

филма. 

 

 

Разликовање гласа и 

слога у изговорном 

смислу ‒ слог се 

објашњава само на 

основу типичних 

случајева са 

самогласником на крају 

слога док се други 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
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Језичка култура 

– влада основном 

техником читања и 

писања 

латиничког текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– пронађе 

експлицитно 

исказане 

информације у 

једноставном тексту 

(линеарном и 

нелинеарном); 

– користи различите 

облике 

усменог и писменог 

случајеви обрађују у 

вишим разредима. 

Развијају основна 

знања о именицама, 

глаголима, придевима 

и бројевима. За сваку 

врсту речи 

најпре се уводи појам, а 

затим разликовање 

подврста. Нпр. најпре 

треба радити на 

схватању појма 

именице као 

врсте речи и то на 

типичним примерима 

властитих и 

заједничких именица. 

Након тога уводи се 

разликовање подврста 

именица: властитих и 

заједничких. У вези са 

глаголима, најпре се 

обрађује глагол као 

врста речи, а онда се 

уводи 

разликовање категорије 

времена. Бројеве као 

врсту речи треба 

повезати са наставом 

математике. 

 

Корелацију са наставом 

математике у вези са 

писањем скраћеница за 
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изражавања: 

препричавање, 

причање, описивање; 

– правилно састави 

дужу и 

потпуну реченицу и 

споји 

више реченица у 

краћу 

целину; 

– учествује у 

разговору и 

пажљиво слуша 

саговорника; 

– разликује основне 

делове 

текста (наслов, пасус, 

име 

аутора, садржај); 

– изражајно чита 

ћирилички 

текст. 

 

мерне јединице 

ћириличким и 

латиничким 

писмом. Потребно је да 

ученици усвоје 

правилно писање 

општих скраћеница 

које свакодневно 

користе, и то само пет: 

ОШ, бр., итд., стр. и 

нпр 

Основни облици 

усменог и писменог 

изражавања су 

препричавање, 

причање и описивање. 

Потребно је 

подстицати ученике да 

уоче шта је битно, а 

шта може остати 

непоменуто када 

препричавају, како се 

не би догодило да 

препричани текст буде 

дужи од оног који 

препричавају. 

Потребно је, такође, 

вредновати 

препричавање, тј. 

указати ученицима на 

мање или више успеле 

сегменте овог облика 

изражавања. 
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Причање – обухвата 

причање догађаја и 

доживљаја, причање на 

основу маште, на 

задату тему, причање 

на основу 

слике или низа слика. 

Описивање – 

најсложенији облик 

усменог и писменог 

изражавања у разредној 

настави. Због бројних 

узрасних 

ограничења у раду са 

најмлађим ученицима, 

овој врсти језичког 

изражавања потребно 

је приступити посебно 

одговорно и поштовати 

принципе наставне 

условности и 

поступности приликом 

постављања захтева: 

оспособљавати 

ученике да пажљиво 

посматрају, уочавају, 

откривају, запажају, 

упоређују, па тек онда 

дату предметност да 

мисаоно заокруже и 

језички уобличе. 

разговорне игре, на 

пример, разговор са 

књижевним ликом, 
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затим ситуационе игре, 

односно стварне 

ситуације, на пример, 

разговор у 

продавници, разговор 

код лекара. Могу се 

одабрати и ребуси, 

загонетке, питалице, 

брзалице, разбрајалице, 

једноставне 

укрштене речи, 

осмосмерке, 

асоцијације, 

састављање реченица, 

проширивање задатих 

реченица. 

Лексичко-семантичке 

вежбе служе да се 

богати речник ученика 

и да се укаже на 

различите могућности 

приликом избора 

речи и израза и упути 

на њихову 

сврсисходнију 

употребу. Применом 

лексичко-семантичких 

вежби код ученика се 

ствара 

навика да промишљају 

и траже адекватан 

језички израз за оно 

што желе да искажу 
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Усвајање другог писма 

– латинице планира се 

најчешће за друго 

полугодиште јер су 

ученици у првом 

разреду овладали 

ћириличким писмом, 

али је потребо добро 

утврдити читање и 

писање ћириличког 

писма и радити на што 

бољој техници читања. 

Због свега наведеног, 

учитељ има могућност 

да самостално одлучи 

када ће почети са 

усвајањем другог 

писма. У 

срединама у којима би 

писање представљало 

оптерећење за ученике, 

писана слова другог 

писма могу се обрадити 

у 

првом полугодишту 

трећег разреда. 

Учитељи посебну 

пажњу треба да обрате 

на писање слова ч и ћ, 

џ и ђ, њ и љ. 

Код учења писаних 

слова латинице 

посебну пажњу треба 

посветити графичком 
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увезивању слова у 

речима. Писање се 

може увежбавати кроз 

преписивање, 

допуњавање реченица, 

састављање реченица 

на основу слике, 

састављање 

реченица на основу 

низа слика, диктате и 

самостално писање 

реченица и краћих 

текстуалних целина. 

 

 

 

  УКУПНО 180 
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16.1.2. Математика 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

 

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 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одреди десетице 

најближе датом 

броју; 

– усмено сабира и 

одузима бројеве до 

100; 

– користи појмове 

чинилац, производ, 

дељеник, 

делилац, количник, 

садржалац; 

– примени замену 

места и 

здруживање 

сабирака и 

чинилаца ради 

лакшег рачунања; 

Процес започети 

иницијалном 

проценом нивоа 

на 

коме се ученик 

налази. 

Прикупљање 

информација из 

различитих 

извора 

(свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, 

учествовање у 

разговору и 

дискусији, 

самосталан 

рад, рад у групи, 

одреди десетице 

најближе датом 

броју; 

– усмено сабира и 

одузима бројеве до 

100; 

– користи појмове 

чинилац, производ, 

дељеник, 

делилац, количник, 

садржалац; 

– примени замену 

места и здруживање 

сабирака и 

чинилаца ради 

лакшег рачунања; 

– усмено множи и 

дели у оквиру прве 

стотине; 

145 

( 55 + 90) 
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знања и вештине у 

даљем 

школовању и 

решавању проблема 

из свакодневног 

живота, као и да 

формира основ за 

даљи развој 

математичких 

појмова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– усмено множи и 

дели у оквиру прве 

стотине; 

– израчуна 

вредност бројевног 

израза са највише 

две операције; 

– реши текстуални 

задатак 

постављањем 

израза са 

највише две 

рачунске операције 

и провери тачност 

решења; 

– одреди непознати 

број у једначини са 

једном 

аритметичком 

операцијом; 

– одреди делове 

(облика 1/n 

) дате величине 

изрази одређену 

суму новца преко 

различитих 

апоена; 

– прочита број 

записан римским 

цифрама и напише 

прикаже мањи број 

тестови) помаже 

наставнику да 

сагледа 

постигнућа 

(развој и 

напредовање) 

ученика 

и степен 

остварености 

исхода. Свака 

активност је 

добра 

прилика за 

процену 

напредовања и 

давање 

повратне 

информације, а 

важно 

је ученике 

оспособљавати и 

охрабривати да 

процењују 

сопствени 

напредак у учењу. 

– израчуна вредност 

бројевног израза са 

највише 

две операције; 

– реши текстуални 

задатак 

постављањем израза 

са 

највише две 

рачунске операције и 

провери тачност 

решења; 

– одреди непознати 

број у једначини са 

једном 

аритметичком 

операцијом; 

– одреди делове 

(облика 

) дате величине 

изрази одређену 

суму новца преко 

различитих 

апоена; 

– прочита број 

записан римским 

цифрама и напише 

дати број римским 

цифрама; 

– прикаже мањи број 

података у таблици и 
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података у таблици 

и 

стубичастим 

дијаграмом; 

– уочи правило и 

одреди следећи 

члан започетог 

низа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стубичастим 

дијаграмом; 

– уочи правило и 

одреди следећи члан 

започетог 

низа;Сабирање и 

одузимање до 100 

обухвата све облике 

усменог поступка 

сабирања и 

одузимања. 

Потребно је 

темељно обнављање 

таблица сабирања и 

одузимања до 20, јер 

су оне основ за даље 

упознавање ових 

операција у 

блоку бројева до 100. 

Правила замене 

места сабирака и 

здруживања 

сабирака обнављају 

се кроз очигледне 

примере и 

описују реторички, 

без формулског 

записа. За 

илустрацију правила 

користе се 

манипулативна 
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средства као и 

визуелни 

прикази. Ученике 

кроз примере 

наводити на логичко 

разумевање и 

функционалну 

примену замене 

места сабирака и 

здруживања 

сабирака. Овде пре 

свега треба водити 

рачуна о мисаоном 

процесу ученика 

који треба да буде у 

директној вези са 

оним што ученик 

записује приликом 

решавања проблема. 

Ученици ће кроз 

примере увидети 

сврсисходност 

замене места 

сабирака, као и 

њихово здруживање, 

а не постојање ових 

својстава ради њих 

самих. 

При обради 

поступака сабирања 

и одузимања у блоку 
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бројева до 100, поред 

већ упознатог, 

упознају се 

случајеви са 

преласком десетице 

(25 + 7, 25 + 37, 45 – 

8, 45 – 38). С 

обзиром да се 

поступци сабирања и 

одузимања заснивају 

на већ познатим 

поступцима, 

ученици могу бити 

охрабрени да сами 

откривају поступке 

рачунања уз 

употребу 

упознатих правила 

замене места 

сабирака и 

здруживања 

сабирака (Нпр. 25 + 

7 = 25 + (5 + 2) = (25 

+ 5) + 2 = 30 

+ 2 = 32). Потребно 

је одвојити довољно 

времена за 

активности 

рачунања без 

коришћења папира и 

оловке, уз 
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подстицање 

разговора о 

различитим 

поступцима које су 

ученици применили. 

Омогућити 

ученицима слободу 

избора 

поступка рачунања. 

Писмени поступак 

рачунања није 

предвиђен у другом 

разреду. Један од 

важних циљева је 

памћење таблице 

множења и дељења 

до 100, због чега 

треба предвидети 

довољно 

времена и 

различитих 

активности за 

увежбавање и 

стицање сигурности 

рачунања. 

Разматрају се 

случајеви једначина 

– математичких 

реченица исказаних 

помоћу бројева, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

(8 + 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМТРИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разликује дуж, 

полуправу и праву; 

– одреди дужину 

изломљене линије 

(графички и 

рачунски); 

– одреди обим 

геометријске 

фигуре; 

– нацрта 

правоугаоник, 

квадрат и троугао 

на 

квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи; 

– уочи подударне 

фигуре на датом 

цртежу; 

знака аритметичке 

операције и 

релације једнакости 

у којима је један од 

елемената непознат 

број представљен 

словом. На основу 

веза сабирања и 

одузимања, 

множења и дељења, 

као и добро 

савладаних таблица 

сабирања, 

одузимања, 

множења и дељења, 

ученици 

одређују непознати 

сабирак, умањилац, 

умањеник, чинилац, 

дељеник и делилац 

(нпр. 7 = џ + 5, 12 : х 

= 4). Користе се 

примери једначина 

које се решавају и 

проверавају 

искључиво 

директном применом 

таблица множења и 

дељења. 

Ученицима треба 

указати на значај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

(5+8) 
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– уочи симетричне 

фигуре; 

– допуни дати 

цртеж тако да 

добијена фигура 

буде симетрична у 

односу на дату 

праву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провере тачности 

резултата и 

навикавати их да 

самостално врше 

проверу решења, али 

треба водити рачуна 

да пречеста употреба 

провере резултата 

доводи до 

аутоматизованог 

преписивања 

добијених 

бројева, чиме се губи 

смисао самог 

поступка. У оквиру 

ове теме, ученици 

упознају и други 

начин записа 

бројева, односно 

записивање бројева 

римским цифрма (И, 

В, 

X, Л, Ц) и принцип 

читања и писања 

бројева помоћу њих. 

Решавање проблема 

са штапићима и 

сабирање бројева 

записаних помоћу И, 

В, Xдоприноси 

бољем разумевању 
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МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изрази дужину у 

различитим 

јединицама за 

мерење 

дужине; 

– измери дужину 

дужи и нацрта дуж 

дате дужине 

– чита и запише 

време са часовника; 

– користи јединице 

за време у 

једноставним 

ситуацијама 

овог бројевног 

система. Ученици се 

подстичу да 

правилно користе 

математички језик и 

употребљавају 

термине: десетица, 

јединица, сабирак, 

збир, 

умањеник, 

умањилац, разлика, 

чинилац, производ, 

дељеник, делилац, 

количник, 

садржалац. 

Решавање 

проблемских 

задатака датих у 

текстуалној форми 

веома је важан 

сегмент наставе, јер 

омогућава 

повезивање и 

примену 

математичких знања 

у реалистичним 

ситуацијама. 

 

На почетку ове теме 

обновити градиво 

првог разреда које је 
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повезано са овом 

темом: тачка, права, 

крива и 

изломљена линија, 

дуж, отворена и 

затворена линија. У 

другом разреду 

наставља се развој 

просторног сазнања. 

Права 

се уводи као права 

линија која нема ни 

почетак ни крај, а 

полуправа као део 

праве који је 

ограничен са једне 

стране. 

За означавање 

тачака, правих, 

полуправих и дужи 

користити правилну 

математичку 

нотацију (А, р, Ар и 

АВ). 

Разликују се 

отворене и затворене 

изломљене линије и 

уводи појам дужине 

изломљене линије 

(графички и 

рачунски) и њено 
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обележавање. 

Упознаје се појам 

обима геометријске 

фигуре прво 

визуелно, као 

дужина линије 

добијене графичким 

надовезивањем дужи 

чије су дужине 

једнаке дужини 

страница посматране 

фигуре, а затим 

рачунски, без 

употребе 

формула. Мерењем 

дужине добијене 

дужи ученици треба 

да се увере да је 

дужина добијене 

дужи једнака збиру 

дужина 

које су добили 

сабирањем дужина 

појединачних дужи. 

На овај начин 

одређивати и обим 

троугла, квадрата и 

правоугаоника, а 

одговарајуће 

формуле су 
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предвиђене за 

следећи разред. 

Цртају се 

правоугаоник и 

квадрат пратећи 

линије квадратне 

мреже односно 

спајањем тачака на 

тачкастој мрежи. 

Цртање ових фигура 

на квадратној и 

тачкастој мрежи 

помоћу лењира је 

добра вежба за 

развој фине 

моторике и 

развијање 

прецизности и 

уредности код 

ученика. 

 

У оквиру области 

мерења уводе се 

стандардне мерне 

јединице за дужину 

метар, дециметар и 

центиметар (м, дм, 

цм), насупрот 

нестандардним 

јединицама мере које 

су ученици упознали 
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у првом разреду. 

Стандардне јединице 

мере 

треба користити у 

практичним 

активностима које 

обухватају цртање 

дужи задате дужине, 

мерење и 

процењивање 

дужине 

објеката и растојања 

у непосредној 

околини. 

Решавањем задатка 

израчунавања 

дужине развијају се 

способности 

изражавања дужине 

у различитим 

мерним 

јединицама као и 

претварања већих 

мерних јединица у 

мање и обрнуто. 

У оквиру мерења 

времена уводе се 

мерне јединице за 

време (дан, месец, 

година, час, минут). 

У једноставним 
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свакодневним 

ситуацијама користе 

се јединице за 

мерење времена, 

чита и записује 

време са часовника. 

Ученицима 

задавати задатке у 

којима треба да 

допуне реченице 

одговарајућим 

јединицама за време, 

као и једноставније 

проблемске задатке 

са рачунањем 

времена (без 

претварања јединица 

мере), укључујући и 

задатке „планирања 

времена”. 

Информације се у 

задацима дају на 

различите начине: 

текстуално, 

графички или 

табеларно. 

   УКУПНО 180 
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16.1.3. Свет око нас 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: СВЕТ ОКО НАС    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

 

Циљ наставе и 

учења Света 

око нас јесте 

упознавање 

себе, свог 

природног и 

друштвеног 

окружења и 

развијање 

способности за 

одговоран 

живот у њему. 

 

 

 

 

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ 

 

Други и ја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

идентификује групе 

људи којима 

припада и своју улогу у 

њима; 

– оствари права и 

изврши обавезе у 

односу на правила 

понашања у 

групама којима припада; 

– се понаша тако да 

уважава 

различитости других 

људи; 

– прихвати последице 

када прекрши 

правила понашања 

групе; 

Посматрање(пригодно, 

систематско,опште, 

усмерено) 

-Продукти дечјег рада 

-Домаћи радови 

-Усмени и писмени 

одговори 

-Писмене 

провере(писмене 

вежбе,тестирања...) 

-Ангажовање 

У односу на први 

разред, када су 

у фукусу били права и 

обавезе у оквиру 

породице, школе и 

вршњачких група, сада 

су то: родбина, 

(ван)школске 

заједнице, односно 

права и обавезе 

становника насеља. 

Појам (ван)школске 

заједнице односи се, 

како на 

припадност, улоге и 

односе унутар школе, 

тако и на припадност, 

6 
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Култура живљења 

 

 

 

– сарађује са другима у 

групи на 

заједничким 

активностима; 

– разликује потребе од 

жеља на 

једноставним примерима 

из сопственог 

живота; 

– препозна грб, заставу и 

химну 

Републике Србије и 

примерено се понаша 

према симболима; 

– одреди тип насеља на 

основу његових 

карактеристика; 

повеже личну хигијену, 

боравак у 

природи, физичку 

активност и разноврсну 

исхрану са очувањем 

здравља; 

– одржава личну 

хигијену – руку, зуба и 

чулних органа; 

– примени правила 

културног и 

безбедног понашања у 

саобраћају и 

превозним средствима у 

насељу са 

околином; 

улоге и односе 

ученика у различитим 

групама у које се 

ученик укључује у 

складу са својим 

интересовањима и 

склоностима – 

спортски тимови, 

позоришне и 

фолклорне групе, 

групе за учење страних 

језика, математички 

клубови и сл. 

Наставак изучавања 

животних потреба 

наставља се у правцу 

разликовања потреба и 

жеља ученика, на 

ученицима 

блиским примерима 

(нпр. да ли су нове 

патике заиста потребне 

или су само последица 

жеље ученика за 

новим и 

актуелним моделом) 

 

 

 

И даље је акценат на 

развијању 

навика здравог 

живљења (хигијена 

тела, разноврсна и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
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Човек ствара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– безбедно поступа пре и 

током 

временских непогода; 

истезањем, савијањем и 

сабијањем 

одреди својства 

материјала; 

– одабере материјале 

који својим 

својствима највише 

одговарају употреби 

предмета; 

– пронађе нову намену 

коришћеним 

предметима; 

– наводи примере 

различитих облика 

кретања у окружењу; 

– одабере начин кретања 

тела, 

узимајући у обзир облик 

тела, врсту 

подлоге и средину у којој 

се тело креће; 

– измери растојање које 

тело пређе 

током свог кретања; 

– пронађе тражени 

објекат у насељу 

помоћу 

адресе/карактеристичних 

објеката; 

– именује занимања 

људи у свом 

редовна исхрана, 

боравак у природи и 

физичка активност), 

али и на 

оспособљавању 

ученика да препознају 

и адекватно реагују у 

потенцијално опасним 

ситуацијама по њихово 

здравље 

и живот. Посебну 

пажњу у овом 

сегменту потребно је 

обратити на 

оспособљавање 

ученика за безбедно 

учешће у 

саобраћају (кретање 

пешака кроз насеље и 

правила понашања у 

превозним средствима) 

и адекватно понашање 

током временских 

непогода 

 

 

Наставља се изучавање 

човека као 

друштвеног бића које 

ради и ствара, бира и 

користи различите 

материјале због 

њихових својства која 

су важна приликом 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Кретање и 

оријентација у 

простору и 

времену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноврсност 

природе 

 

 

 

 

 

 

насељу са околином; 

– одреди време помоћу 

часовника и 

календара користећи 

временске 

одреднице: сат, дан, 

седмицу, месец, 

годину; 

– забележи и прочита 

податке из личног 

живота помоћу ленте 

времена; 

 

разликује облике рељефа 

у свом 

насељу и околини; 

– разликује облике и 

делове површинских 

вода у свом насељу и 

околини; 

– идентификује 

заједничке особине 

живих 

бића на примерима из 

окружења; 

– повеже делове тела 

живих бића са 

њиховом 

улогом/улогама; 

– разврста биљке из 

окружења на 

основу изгледа листа и 

стабла; 

израде различитих 

предмета. У том 

смислу, пожељно је 

бавити се анализом 

ученицима блиских 

предмета и тумачењем 

разлога због којих су 

направљени од 

одређеног/одређених 

материјала, као и 

разматрањем других 

могућих 

материјала од којих 

може да буде 

направљен одређени 

предмет, а да његова 

сврха остане иста. 

Осим базичних 

својстава материјала 

која су уведена у 

првом разреду, у 

другом разреду уводи 

се испитивање 

еластичности као 

сложенијег својства 

неких материјала. 

Садржаји о 

материјалима су такви 

да омогућавају висок 

ниво активности 

ученика 

– коришћење 

различитих чула, 

непосредно 
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22 
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– разврста животиње из 

окружења основу начина 

живота и начина 

исхране; 

– наведе примере који 

показују значај 

биљака и животиња за 

човека; 

– штедљиво троши 

производе које користи 

у свакодневним 

ситуацијама; 

– разврста отпад на 

предвиђена места; 

– негује и својим 

понашањем не 

угрожава биљке и 

животиње у окружењу; 

– препозна примере 

повезаности живих 

бића са условима за 

живот; 

– повеже промене у 

природи и активности 

људи са годишњим 

добима; 

– изведе једноставне 

огледе пратећи 

упутства; 

– повеже резултате рада 

са уложеним 

трудом. 

(механичко) деловање 

на материјале, 

бележење уоченог, 

извођење огледа, 

описивање, итд. 

 

 

Кретање и сналажење 

у простору и времену 

је тема од великог 

значаја и у другом 

разреду. Ученици већ 

имају 

развијена искуства 

везана за ову тему , а 

задатак наставника је 

да та 

несистематизована, 

искуствена знања буду 

структурисана и 

освешћена и да 

омогуће ученику 

безбедно кретање и 

сналажење у 

непосредном 

окружењу. Приликом 

истраживања кретања 

као физичког 

феномена (облици 

кретања, утицај облика 

тела на кретање...) 

пожељно је да се 

кретање тела по равној 

подлози изучава кроз 
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практичне активности 

(огледе или 

експерименте). Утицај 

облика тела и 

подлоге по којој се 

тело креће разматра се 

кроз удаљеност коју 

тела прелазе у 

различитим 

ситуацијама, при чему 

је 

пожељно укључити не 

само процену 

растојања, већ и њено 

прецизно мерење уз 

коришћење мерних 

јединица за дужину 

које се уводе у 

математи Сналажење у 

времену конципирано 

је тако да се надовезује 

на основне појмове 

усвојене у првом 

разреду (делови 

дана; сада, пре, после; 

прекјуче, јуче, данас, 

сутра, прекосутра; 

дани у недељи), који се 

сада проширују 

временским 

одредницама: минут, 

сат, дан, седмица, 

месец, година, датум, 
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годишња доба. Овакав 

редослед увођења 

временских одредница 

представља пример 

поштовања 

дидактичког правила 

од познатог ка 

непознатом и од 

ближег ка 

даљем. Нове 

временске јединице 

уводе се тако да се 

мањом (већ познатом) 

мерном јединицом 

објашњава већа 

(нова) мерна јединица. 

Један од кључних 

задатака учитеља у 

овом сегменту је да 

оспособи ученике да 

правилно 

користе средства за 

мерење времена: 

часовник, календар и 

ленту времена. Лента 

времена представља 

средство за 

разумевање 

хронологије догађаја и 

уводи се кроз 

приказивање 

различитих 

временских периода из 



 

100 
 

личног живота 

ученика 

(редослед дневних или 

недељних активности, 

кључни догађаји из 

живота ученика – са 

колико година је 

научио/ла да вози 

бицикл, пошао/ла у 

први разред, научио/ла 

да плива и сл.). И даље 

је важно указивати на 

цикличноствременских 

одредница и 

појава у природи (дан, 

седмица, година, 

годишња доба). 

Касније ће се појам 

цикличности јављати и 

у другим појавама 

(животни циклус 

живих бића, ланац 

исхране, кружење воде 

у природи итд.), што је 

у складу са основним 

принципима и 

законима природних 

наукаци у другом 

разреду. 

Разноврсност природе 

односи се на узајамно 

дејство живе и неживе 

природе. Појмови који 

се 
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односе на живи свет 

надограђују се на први 

разред кроз уочавање и 

апстраховање 

заједничких 

карактеристика живих 

бића и повезивање 

делова тела живих 

бића са њиховим 

улогама. 

 

 

   УКУПНО 72 

16.1.4. Ликовна култура 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљпредмета Наставнетеме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 
Бројчасовапотемама 

 

 

Циљ наставе и 

учења Ликовне 

културе је да се 

ученик, 

развијајући 

стваралачко 

мишљење и 

естетичке 

критеријуме кроз 

практични рад, 

оспособљава за 

ОБЛИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– користи 

материјал и 

прибор на 

безбедан и 

одговоран 

начин; – 

изрази, 

одабраним 

материјалом и 

техникама своје 

емоције, машту, 

сећања и 

замисли; 

Проценом ученичких 

радова 

-Самопроцена радова 

-Однос према раду 

-Разумевање (разуме 

задатак, разуме 

појмове, разуме 

процес, 

разуме визуелне 

информације...) 

-Употреба техника и 

материјала 

-Активност на часу 

-Примена материјала 

и техника у сликању 

и вајању различитих 

облика које ученици 

познају ( животиње, 

предмети, људи..) - 

Анализом свог рада 

-Анализом радова 

осталих ученика 

-Цртањем 

употребних 

предмета - 

Час у природи 

24 
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комуникацију и да 

изграђује 

позитиван однос 

према 

култури и 

уметничком 

наслеђу свог и 

других народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

користи једноставне 

информације и 

одабрана 

ликовна дела 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

– изражава, 

светлим или 

тамним бојама, 

свој доживљај 

уметничког 

дела; 

идентификује 

истакнути део 

целине и 

визуелне 

супротности у 

свом окружењу; 

– преобликује, 

самостално или 

у сарадњи са 

другима, 

материјале и 

предмете за 

рециклажу. 

 

– тумачи 

једноставне 

визуелне 

информације 

које опажа у 

свакодневном 

животу; 

 

-Изложбе дечјих 

радова 

- Учешће на 

конкурсима 

посматрање ближе 

околине; школског 

дворишта; објеката) 

Цртањем простора у 

коме ученици 

боравесвакодневно ( 

своје 

собе, куће, школе) 

Цртањем 

употребних 

предмета и 

извештавање о 

њиховој намени. 

Посета оближњим 

продавницама, 

(посматрање 

производа на 

рафовима) 

Одељенским 

изложбама 

радова.Уређивањем 

паноа са радовима 

(уочавање и 

постављање радова 

са светлијим, 

тамнијим бојама, 

мањим, већим 

облицима, 

положеним или 

усправним) 

Стварањем сенки уз 

помоћ руку. 

Игре светлом и 

сенком уз промене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСТОР 

 

 

– изражава 

мимиком и/или 

телом различита 

расположења, 

покрете и 

кретања; 

упоређује свој и 

туђи естетски 

доживљај 

простора, дизајна и 

уметничких 

дела; 

 

– повезује 

уметничко 

занимање и 

одговарајуће 

продукте; 

– пружи основне 

информације о 

одабраном 

музеју; 

– разматра, у 

групи, шта и 

како је учио/ла и 

где та знања 

може 

применити. 

облика сенке у 

зависности од 

светлосног 

извора.Посматрањем 

светла и сенке на 

 

предметима у 

учионици у 

зависности од 

светлосног 

извораЦртањем 

предмета, бојење 

истог, његово 

преобликовање; 

додавање других 

елемената. 

 

 

Гледање цртаних 

филмова 

(посматрање, 

анализа; стицање 

знања о настанку 

цртаног филма; 

његове намене) 

Формирањем целине 

од више делова 

(илустровање приче, 

бајке кроз слике.) 

Читање стрипа 

(његово 

посматрање, 

анализа, разумевање 

постојања истог, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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његове намене) 

Претварање текста 

приче, песме у 

стрип. Обликовање 

кореографије за 

луткарску представу 

 

Посета значајних 

објеката 

изнајближег 

окружења 

Посета библиотеци 

Час у природи ( 

посматрање ближе 

околине; школског 

дворишта; објеката) 

Цртањем 

употребних 

предмета и 

извештавање о 

њиховој намени. 

Анализа ученичких 

радова 

Доживљај током 

боравка на планини, 

мору... 

   УКУПНО  

 

72 
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16.1.5. Музичка култура 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљпредмета Наставнетеме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова по 

темама 

 

 

 

Циљ наставе и учења 

Музичке културе је да 

код ученика рaзвиjе 

интeрeсoвaње и љубав 

према музици кроз 

индивидуално и 

колективно музичко 

искуство којим се 

подстиче развијање 

креативности, 

естетског 

сензибилитета и духа 

заједништвa, као и 

одговорног односа 

према очувању 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објасни својим речима 

утиске о слушаном 

делу, особине тона, 

доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја 

на тело; – разликује 

различитe инструменте 

по боји звука и 

изражајним 

могућностима; – 

издвоји основне 

музичке изражајне 

елементе; – препозна 

музичку тему или 

карактеристични мотив 

који се понавља у 

слушаном делу; – 

повезује карактер дела 

 

Посматрање 

ангажованости на 

часу Препознавање 

слушане музике 

Разговор са 

учеником Усмено 

испитивањеПевање 

бројалица и песама 

по слухуИзвођење 

одговарајуће пратње 

уз песму (руке, 

тело)Свирање по 

слуху пратње уз 

бројалице и 

песмеПевање и 

извођење 

музичкихигара уз 

ПЕВАЊЕ ПЕСАМА - 

изражајно читање текста 

песме и изражајно певање 

песме, понекад и 

демонстрирање, (учитељ), 

ученици са учитељем 

певају песму по строфама, 

певање песме 

уцелини,изражајно певање 

песме без пратње); -

надпевавање по групама; -

ИЗВОЂЕЊЕ БРОЈАЛИЦЕ 

- учитељ изводи бројалицу 

у целини, затим по 

деловима, ученици са 

учитељом изводе 

бројалицу поделовима, 

затим је спајају у целину, 

14 

(10+4) 
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музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

са изражајним 

музичким елементима и 

инструментимаизговара 

бројалице у ритму, уз 

покрет; – пева по слуху 

песме различитог 

садржаја и 

расположења; 

 

изводи уз покрет 

музичке и 

традиционалне игре; – 

примењује правилан 

начин певања и 

договорена правила 

понашања у групном 

певању и свирању; – 

свира по слуху 

ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, 

једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у 

музичким играма; – 

повезује почетне тонове 

песама-модела и 

једноставних 

наменских песама са 

бојама; – повезује 

ритам са графичким 

приказом; – објашњава 

својим речима 

доживљај свог и туђег 

извођења; – учествује у 

свирање на дечјим 

инструментима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

могу је пратити 

штапићима, звечкама, 

конзервама;СВИРАЊЕ 

НА НАПРАВЉЕНИМ 

МУЗИЧКИМ 

ИНСТРУМЕНТИМА 

(штапићи, звечке, 

конзерве....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

(11+5) 
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МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

школским приредбама 

и манифестацијама; 

 

 

направи дечје ритмичке 

инструменте; – осмисли 

покрете уз музику; – 

осмисли ритмичку 

пратњу за бројалице, 

песме и музичке игре 

помоћу различитих 

извора звука; – осмисли 

одговор на музичко 

питање; – осмисли 

једноставну мелодију 

на краћи задати текст; – 

према литерарном 

садржају изабере од 

понуђених, 

одговарајући музички 

садржај; – поштује 

договорена правила 

понашања при слушању 

и извођењу музике; – 

користи самостално 

или уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце 

звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подстицање и развијање 

жеље за изражајнијим 

певањем; -Обележавање 

појединих речи или фраза 

током извођења мелодије 

звуком неких 

инструмената , према  

избору ученика; -

Опонашање звукова из 

околине, спонтано или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

( 3+3) 
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договореном 

импровизацијом (звуци у 

кући, звуци града, звуци у 

природи ); -Смишљање 

малих ритмичких целина 

остварених говором или 

спонтано изговорених 

група гласова; -Потпуно 

слободна звучна 

импровизација остварена 

рукама или ногама, 

односно дечјим 

инструментима; -

Слободан, импровизован 

звучни разговор остварен 

једним од претходно 

наведених начина; -Мале, 

договором састављене 

музичке игре уз покрет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   УКУПНО 36 

 

 

16.1.6. Физичко и здравствено васпитање 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО  

ВАСПИТАЊЕ 

   

Разред: 2.(ДРУГИ)    
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Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова по 

темама 

 

Циљ наставе и учења 

Физичког и 

здравственог 

васпитања је да 

ученик унапређује 

физичке способности, 

моторичке вештине и 

знања из области 

физичке и 

здравствене културе, 

ради очувања 

здравља и примене 

правилног и редовног 

физичког вежбања у 

савременим условима 

живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 

 

 

Ходање и трчање 

 

 

Скакања 

и прескакања 

 

 

 

 

 

Бацања и 

хватања 

 

 

 

 

Пузања, 

вишења, 

упори и пењања 

 

 

 

 

примени 

једноставнe, 

двоставне 

општеприпремне 

вежбе (вежбе 

обликовања); – 

правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и 

изведена кретања; – 

комбинује усвојене 

моторичке вештине 

у игри и 

свакодневном 

животу; – одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; – 

разликује правилно 

од неправилног 

држања тела; – 

успостави правилно 

држање тела; – 

правилно дише 

током вежбања; – 

изведе кретања, 

вежбе и кратке 

саставе уз музичку 

пратњу; – изведе 

дечји и народни 

плес; 

 

свакодневна 

посматрања, 

ниво 

ангажованости 

(активност) и 

однос 

ученика према 

обавезама 

у физичком и 

здравственом 

васпитању 

који обухвата: 

– вежбање у 

адекватној 

спортској опреми; 

– активно 

учествује на 

часовима физичког 

и 

здравственог 

васпитања; 

– вежбање и 

играње у 

слободно време. 

Приказ једног 

комплекса 

усвојених 

општеприпремних 

вежби 

(вежби 

обликовања), без 

Методе вежбања које се 

примењују у настави су 

тренажне 

методе (континуирани, 

понављајући метод), 

прилагођене узрасним 

карактеристикама 

ученика. У раду са 

ученицима 

примењивати 

диференциране облике 

рада, дозирати вежбања у 

складу са њиховим 

могућностима и 

примењивати 

одговрајућу 

терминологију вежби. 

Време извођења вежби и 

број понављања, задају се 

групама ученика или 

појединцима у складу са 

њиховим способностима 

 

 

Ходање кратким 

корацима, дугим 

корацима, у различитом 

ритму, ходање са 

опружањем стајне ноге, 

ходање са 

66+42 
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Вежбе на тлу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе 

равнотеже 

 

 

 

 

 

 

Вежбе 

са реквизитима 

 

 

 

 

 

изведе 

кретања, вежбе 

икраткесаставе 

узмузичку 

пратњу; 

– изведедечјии 

народниплес; 

– користи 

основну 

терминологију 

вежбања; 

– поштује 

правила 

понашањауина 

просторимаза 

вежбање; 

– поштујемере 

безбедности 

токомвежбања 

 

 

 

 

 

 

 

поштује 

правила игре; 

– навија и бодри 

учеснике у игри 

на начин којим 

никога не вређа; 

– прихвати 

реквизита. 

Постигнућа у 

моторичким 

вештинама. 

Индивидуални 

напредак 

ученика 

реквизитом, ходање са 

променом правца и смера, 

ходање комбиновано са 

различитим покретима 

(покрети руку, 

ногу, трупа), ходање преко 

ниских препрека, 

елементарне игра са 

ходањем. 

Трчање уз правилно 

постављање стопала и 

правилан рад руку, са 

подизањем колена, трчање 

преко препрека, трчање 

са променом ритма, 

трчање са променом 

правца и смера, брзо 

трчање 30 м са стартом из 

различитих почетних 

положаја, елементарне 

игре са трчањем. 

 

 

Поскоци у месту: 

суножним одскоком и 

суножним доскоком са 

опружањем тела, лево–

десно, напред–назад, у 

доскок разножно и поново 

суножно; са вијачом (са 

међупоскоком и без 

међупоскока); 

једноножним одскоком и 
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Плес и 

Ритимика 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Полигони 

Култура 

вежбања и 

играња 

Здравствено 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победу и пораз 

као саставни део 

игре и 

такмичења; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уредно 

одлаже своје 

ствари пре и 

након вежбања; 

– уочава улогу 

делова тела у 

вежбању; 

– уочи промене 

у расту код себе 

и других; 

– препозна 

сопствено 

болесно стање и 

не вежба када је 

болестан; 

– примењује 

здравствено- 

доскоком на једну ногу, 

саопружањем тела, лево–

десно, напред–назад. Скок 

суножним одскоком 

пруженим 

телом са окретом за 90° и 

суножним доскоком. 

Суножно наскок на 

повишену површину (до 

висине шведске клупе), 

на наслагане струњаче или 

горњу површину шведског 

сандука. Скок удаљ из 

места, уз правилан замах 

рукама, амортизацију и 

завршни положај. 

Поскоци у кретању: после 

неколико корака, 

једноножни поскок 

једном, после неколико 

корака, једноножни 

поскок 

другом ногом и 

наизменично; после 

неколико корака 

једноножни одскок и меки 

суножни доскок до 

почучња („да се 

не чује”). Поновити после 

неколико трчећих корака. 

Једноножни наскок на 

повишену површину 

чеоним и бочним залетом 
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хигијенске мере 

пре, у току и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(два оквира шведског 

сандука, ниска греда, 

коцка) и суножни доскок 

на меку површину. 

Скокови удаљ: повезати 

залет од неколико трчећих 

корака са једноножним 

одскоком са обележеног 

простора (шира 

површина, или линије) и 

доскок на меку површину 

(струњача за скок увис, 

песак). 

Скокови увис: из залета 

право једноножним 

одскоком прескочити 

вијачу или ластиш, ноге 

погрчити и меко суножно 

доскочити (у групи од три 

до четири ученика); 

прескочити ластиш 

(постављен по ширини) 

истовременим поласком 

два до три 

ученика. 

Скок са повишене 

површине, комбинован са 

увинућем, згрченим 

ногама. 

Бацање лоптице (левом и 

десном руком) из места и 

удаљ и у циљ (оквир од 
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шведског сандука, 

обележени циљ на зиду, 

квадрати од вијача на 

рукометнм голу...). Вежбе 

поновити у ходању и 

лаганом трчању. 

Бацање лопте увис и после 

њеног одбијања од тла 

хватање обема рукама: уз 

цео окрет, после пљеска 

рукама, 

затварања очију, чучња, 

седа...; закотрљати лопту 

по тлу и хватањем је 

подићи обема рукама. 

најмање четири такта 

вежби обликовања, колут 

напред до става усправно, 

окрет у успону на обе ноге 

за 180°, 

чучањ, став на 

лопатицама, став усп Два 

везана колута напред до 

става усправно, окрет у 

успону на обе ноге за 180°, 

чучањ, став на 

лопатицама, 

став усправно, колут 

назад, усправ и два дечја 

поскока.равно и два дечја 

поскока. Лагано трчање на 

предњем делу стопала са 

правилним држањем тела, 
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рукама о бок или у 

одручењу (шведска клупа 

и 

ниска греда). Полигони се 

примењују након 

неколико обрађених 

тематских целина 

(наставних тема или 

области). 

Полигони се састављају од 

усвојених вежби у складу 

са условимОсновни 

садржаји 

Народно коло и 

дечији плес по 

избору. 

Повезивање 

елемената из 

првог разреда у 

композицију – 

састав. Основни 

ритмички 

покрети са 

реквизитима. 

Проширени 

садржаји 

Прескакање 

вијаче уназад. 

Комбиновано 

прескакање 

вијаче напред- 

назад. Ходање и 

трчање са 
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бацањем и 

хватањем лопте и 

обруча. Вежбаса 

вијачомУпознати ученика 

са правилима понашања 

која важе у просторима за 

физичко вежбање како у 

школи, тако и ван ње. 

Истицати неопходност 

поштовања правила 

понашања током вежбања. 

Чувам своје и туђе 

ствари.Формирање свести 

о значају одржавања 

личне хигијене.. 

Формирање свести о 

потреби чувања како 

својих тако и туђих 

ствари. 

Правила елементарних 

игара 

Усвајање основних 

правила елементарних 

игара које се на часу 

реализују. Развијање свети 

о потреби поштовања 

правила игара, као и 

последицама њиховог 

непоштовања.Упознавати 

ученика са значајем 

разноврсности исхране 
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   УКУПНО 108 

 

 

 

 

 

 

Обавезна настава 
16.1.7. дигитални свет 

 

Предмет: ДИГИТАЛНИ СВЕТ    

Разред: 2. (други)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број 

часова  

по 

темама 

 

Циљ наставе и учења 

предмета Дигитални 

свет јесте развијање 

дигиталнe 

компетенције ученика 

неопходне за 

безбедну и правилну 

употребу дигиталних 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

– упореди начин на 

који учи у школи са 

онлајн учењем 

путем школске 

платформе; 

– користи школску 

платформу за 

онлајн учење (уз 

помоћ наставника 

Посматрање(пригодно, 

систематско,опште, 

усмерено) 

 

- самопроцена 

 

Предмет Дигитални 

свет намењен је 

развијању дигиталнe 

компетенције код 

ученика. 

Рад наставника мора 

бити континуирано 

усмерен ка 

20 
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уређаја за учење, 

комуникацију, 

сарадњу и развијање 

основа алгоритамског 

начина размишљања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и/или 

родитеља/законског 

заступника); 

– самостално 

користи дигиталне 

уџбенике за учење; 

– креира, чува и 

поново уређује 

дигиталну слику 

(самостално и/или 

уз помоћ 

наставника) 

користећи 

одговарајућу 

апликацију; 

– својим речима 

објасни појам 

покретне слике; 

– креира елементе 

покретне слике; 

– креира 

једноставан 

графички дигитални 

материјал намењен 

познатој публици; 

– својим речима 

објасни због чега 

дигиталне уређаје 

-   вршњачка процена 

 

- отворена питања 

 

- Већ знам – Желим да 

научим – Научио/ла 

сам 

 

-Продукти дечјег рада 

 

-Домаћи радови 

 

-Усмени и писмени 

одговори 

 

-Ангажовање 

смањивању 

дигиталног јаза. 

Наставник износи 

чињенице о онлајн 

учењу 

наглашавајући да је 

оно саставни део 

традиционалног 

учења, да 

представља 

подршку учењу код 

куће и омогућава 

образовни контакт 

са наставником и 

ван школског 

времена. 

Ученицима треба 

демонстрирати 

основне могућности 

школске платформе 

за онлајн учење. 

У зависности од 

врсте дигиталних 

уређаја који су на 

располагању 

ученицима, 

наставник бира 

одговарајућу 

једноставну 
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повезујемо на 

мреже, укључујући 

интернет; 

– наведе 

могућности за 

размену материјала, 

комуникацију и 

заједнички рад 

(учење) које су 

настале 

захваљујући 

умрежавању 

дигиталних уређаја; 

 

 

– објасни добитке и 

ризике који 

произилазе из 

комуникације путем 

дигиталних уређаја; 

– разликује 

неприхватљиво од 

прихватљивог 

понашања при 

комуникацији на 

интернету; 

 

апликацију за 

цртање и упознаје 

ученике са радним 

окружењем. 

Разговарати са 

ученицима о 

видовима дигиталне 

комуникације и, 

ослањајући се на 

искуство и запажања 

ученика, објаснити 

карактеристике 

сваког од поменутих 

видова (друштвене 

мреже, Вајбер групе, 

имејл, видео-

састанци и сл.) 

Разговор са 

ученицима о 

њиховим навикама 

када је учење у 

питању 
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БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– реагује на 

одговарајући начин 

ако дође у додир са 

непримереним 

дигиталним 

садржајем, 

непознатим, 

злонамерним 

особама или 

особама које 

комуницирају на 

неприхватљив 

начин; 

– наведе неке од 

начина на које 

корисници 

дигиталних уређаја 

остављају личне 

податке у 

дигиталном 

окружењу; 

– организује 

сопствено учење у 

онлајн окружењу на 

начин који не 

угрожава здравље и 

личну безбедност, 

као и сигурност 

дигиталног уређаја; 

 

Ученике треба 

ставити пред 

проблеме које треба 

да декомпонују и 

њихово решење 

прикажу у форми 

низа корака, при 

чему се треба 

ослањати на 

образовно искуство 

из првог разреда. 

Користећи одабрано 

окружење за 

визуелно 

програмирање 

локализовано на 

српски језик 

демонстрирати 

ученицима како се 

креира рачунарски 

програм. 

Представити 

ученицима процес 

програмирања 

расположивог 

физичког 

дигиталног уређаја 

(робота, 

6 
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– предложи начине 

одлагања 

електронског 

отпада који не 

угрожавају животну 

средину; 

 

– својим речима 

објасни појам 

алгоритам; 

 

– анализира 

једноставан познати 

поступак који 

садржи понављања 

одређених радњи и 

представи га 

алгоритамски; 

 

– креира 

одговарајући 

рачунарски програм 

у визуелном 

програмском језику; 

 

микроконтролера) у 

окружењу за 

визуелно 

програмирање 
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АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

– анализира 

једноставан 

програм креиран у 

визуелном 

програмском језику 

и објасни шта и на 

који начин тај 

програм ради; 

 

– уочи и исправи 

грешку у 

једноставном 

програму, провери 

ваљаност новог 

решења и по 

потреби га додатно 

поправи 

(самостално или 

сараднички); 

 

– креира програм у 

визуелном 

програмском језику 

којим управља 

понашањем 

расположивог 

физичког 

дигиталног уређаја. 

 

10 
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   УКУПНО 36 
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16.1.8. Енглески језик 

Обавезна настава Изборни програм 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ  Smart junior 2  

2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начин 

провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

 

 

Cilj nastave i učenja 

stranog jezika u 

osnovnom 

obrazovanju i 

vaspitanju je da se 

učenik usvajanjem 

funkcionalnih znanja 

o jezičkom sistemu i 

kulturi i razvijanjem 

strategija učenja 

stranog jezika 

osposobi za osnovnu 

usmenu 

komunikaciju i 

POZDRAVLJANJE  Po završetku 

razreda učenik 

će biti u stanju 

da: 

– pozdravi i 

otpozdravi, 

primenjujući 

najjednostavnija 

jezička sredstva; 

– predstavi sebe i 

drugog; 

– razume jasno 

postavljena 

jednostavna 

pitanja lične 

prirode 

Pri 

vrednovanju 

učeničkih 

postignuća 

nastavnik se 

rukovodi 

ishodima 

definisanim za 

svaki razred 

vodeći računa o 

individualnom 

napredovanju 

učenika u 

skladu sa 

njihovim 

mogućnostima 

i 

sposobnostima. 

Oствареност 

стандарда и исхода, 

вредновање, на 

сваком часу 

процењивати учешће 

у активностима, 

ангажовање, однос 

према друговима, 

однос према 

обавезама, 

укљученост у рад у 

пару, групни рад, 

тимски рад, процена 

од стране ученика, 

ангажовања и знања 

других ученика и 

процена сопственог 

рада и напредовања. 

 

               6 

 

 

 

 

 

 

               8 

 

 

 

               6 

 

PREDSTAVLJANJE SEBE I 

DRUGIH; DAVANJE OSNOVNIH 

INFORMACIJA O SEBI; DAVANJE I 

I TRAŽENJE OSNOVNIH 

INFORMACIJA O DRUGIMA  
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stekne pozitivan 

odnos prema drugim 

jezicima i 

kulturama, kao i 

prema sopstvenom 

jeziku i kulturnom 

nasleđu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE I DAVANJE 

JEDNOSTAVNIH UPUTSTAVA I 

NALOGA 

i odgovara na 

njih; 

– razume kratka i 

jednostavna 

uputstva i naloge 

i reaguje na 

njih; 

– daje kratka i 

jednostavna 

uputstva i 

naloge; 

– razume poziv i 

reaguje na 

njega; 

– uputi poziv na 

zajedničku 

aktivnost; 

– razume kratke i 

jednostavne 

Pri ocenjivanju, 

pažnja 

treba da bude 

usmerena na 

nivo razvoja 

reproduktivnih 

sposobnosti 

učenika, obim 

proširivanja 

leksičkog 

fonda, 

nivo 

smanjivanja 

različitih tipova 

grešaka. 

 

 

               7 

 

               6 

 

 

               8 

 

 

               6 

 

 

               8 

 

              6 

 

POZIV I REAGOVANJE NA POZIV 

ZA UĆEŠĆE U ZAJEDNIČKOJ 

AKTIVNOSTI 

ISKAZIVANJE MOLBE, 

ZAHVALNOSTI I IZVINJENJA 

ČESTITANJE 

OPISIVANJE ŽIVIH BIĆA, 

PREDMETA, MESTA I POJAVA 

ISKAZIVANJE POTREBA, OSETA I 

OSEĆANJA 

ISKAZIVANJE POLOŽAJA U 

PROSTORU 

IZRAŽAVANJE 

PRIPADANJA/NEPRIPADANJA I 

POSEDOVANJA/NEPOSEDOVANJA  

 

IZRAŽAVANJE DOPADANJA / 

NEDOPADANJA 



 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 molbe i reaguje 

na njih; 

– uputi kratke i 

jednostavne 

molbe; 

– iskaže i 

prihvati 

zahvalnost i 

izvinjenje na 

jednostavan 

način; 

– razume 

jednostavno 

iskazane 

čestitke i 

odgovara na 

njih; 

– uputi 

jednostavne 

čestitke; 

– prepozna i 

imenuje bića, 

predmete i mesta 

iz neposrednog 

okruženja; 

 

 

 

              6 

 

 

 

 

              5 
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– razume 

jednostavne 

opise bića, 

predmeta i 

mesta; 

– opiše bića, 

predmete i mesta 

koristeći 

jednostavna 

jezička 

sredstva; 

– razume 

svakodnevne 

iskaze u 

vezi sa 

neposrednim 

potrebama, 

osetima i 

osećanjima i 

reaguje na 

njih; 

– izrazi osnovne 

potrebe, osete i 

osećanja kratkim 

i jednostavnim 
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jezičkim 

sredstvima; 

– razume 

jednostavna 

obaveštenja o 

položaju u 

prostoru i 

reaguje na njih; 

– traži i pruži 

kratka i 

jednostavna 

obaveštenja o 

položaju u 

prostoru; 

– razume i 

saopšti 

jednostavne 

iskaze koji se 

odnose na 

hronološko i 

meteorološko 

vreme 

   УКУПНО 72 
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16.1.9. изборни програм-грађанско васпитање 

Обавезна настава 
Изборни програм 

 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

Циљ наставе и учења 

програма Грађанско 

васпитање је подстицање 

развоја личности која је 

одго- 

ворна према својим 

правима и правима 

других, отворена за 

договор и сарадњу и 

спремна да активно 

учествује у животу 

школске заједнице, 

уважавајући принципе, 

процедуре и вредности 

демократског 

друштва. 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у 

одељењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разликује 

понашања 

појединаца која 

доприносе или 

ометају 

функционисање 

и напредовање 

групе; 

успоставља, 

гради и чува 

успешне односе 

са члановима 

групе којој 

припада; 

– искаже своја 

осећања и 

потребе на 

начин који 

неугрожава друге; 

– препозна и 

уважи осећања и 

потребе других; 

начин на који 

ученик учествује 

уактивностима, како 

прикупља податке, 

како аргументује, 

евалуира, документује. 

Посебно поуздани 

показатељи су квалитет 

постављених питања, 

способност  да се нађе 

веза међу појавама, 

наведе пример, 

промени мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују чињенице од 

интерпретације, изведе 

закључак, прихвати 

другачије мишљење, 

примени научено, 

предвиде последице, 

дају креативна решења. 

Наставници су у 

прилици да бирају: 

радионице, симулације, 

играње улога, студије 

случаја, дискусије, 

мини истраживања, 

једноставне акције као и 

да сами осмисле неке 

друге активности. 

Радионице треба да 

започињу 

причом која је блиска 

искуству ученикаЦиљ је 

да се пружи могућност 

сваком ученику да 

преиспита своје 

мишљење и деловање 

због појаве конфликта 

између његове тачке 

гледишта и тачке 
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ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као 

заједница 

 

 

 

 

 

 

 

 

– наведе и 

својим речима 

објасни основна 

права детета 

садржана у 

Конвенцији о 

дечјим правима; 

– прихвата и 

образлаже на 

примерима из 

живота да свако 

дете има иста 

права без обзира 

на различитости; 

– препозна 

ситуације 

кршења својих и 

туђих права и 

показује 

спремност да 

тражи помоћ; 

 

 

договара и 

одлучује у 

доношењу 

правила групе и 

да се понаша у 

складу са њима; 

– наводи 

примере 

међусобне 

повезаности 

права и 

одговорности; 

– разликује 

Такође, наставник 

прати и вреднује како 

ученици међусобно 

сарађују, како решавају 

сукобе мишљења, како 

једни другима помажу, 

да ли испољавају 

иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, 

да ли показују 

критичко мишљење 

или критицизам, 

колико су креативни. 

Када су у питању 

активности ученика у 

оквиру последње 

области, ученици не 

треба да буду 

оптерећени 

резултатима јер и из 

неуспелих акција може 

се пуно тога 

научити.Истовремено, 

наставник пружа 

подршку ученицима да 

и сами процењују 

сопствено напредовање 

и напредовање групе. 

 

 

гледишта која је 

различита од његове. 

Зато се може рећи да 

активности на часу 

треба тако да теку да 

обезбеде 

искуствено 

учење.Подстицајним 

питањима 

може да наведе ученике 

да сагледају ситуацију 

из друге перспективе 

што је озбиљан захтев за 

ученике другог 

разреда који су још увек 

у великој мери 

фокусирани на 

сопствене потребе, 

мисли, осећања. 

Конструктивна 

комуникација и 

демократске процедуре 

нису само циљ већ и 

начин да се остваре 

жељени исходи. 

Наставник треба да 

обезбеди да се на часу 

сваки ученик осећа 

уважено, прихваћено и 

добродошло у својој 

различитости уз обавезу 

поштовања и уважавања 

других и другачијих 

погледа и мишљења. 
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ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Школа као безбедно 

место 

 

 

 

 

 

 

ненасилну од 

насилне 

комуникације 

међу члановима 

групе на 

примерима из 

свакодневног 

живота,књижевних 

дела 

које чита и 

филмова које 

гледа; – саслуша 

излагање 

саговорника без 

упадица и са 

уважавањем; 

– даје и 

прихвата 

предлоге водећи 

рачуна о 

интересу свих 

страна у сукобу; 

 

наводи 

примере 

одговорности 

одраслих и 

ученика за 

безбедност у 

школи; 

– препознаје 

предности, 

ризике и 

опасности по 

себе и друге и 

одговорно 
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ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Школа као безбедно 

местоза све 

 

поступа при 

коришћењу 

мобилног 

телефона 

иинтернета; 

 

 

сарађује и 

преузима 

различите улоге 

на основу 

договора у 

групи; – износи 

мишљење, 

образлаже идеје, 

даје предлоге 

који могу 

унапредити 

безбедностученика у 

школи; – 

учествује у 

изради плана 

једноставне 

акције; 

– са другим 

ученицима 

изводи и 

документује 

једноставну 

акцију; 

– доприноси 

промоцији 

акције; 

– на једноставан 

начин вреднује 

изведену акцију 
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   УКУПНО 36 

 

 

 

  

16.1.10.Изборни програм – верска настава 

Обавезна настава 
Изборни програм 

 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 2.(други)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

Циљ учења програма 

верске наставе је 

разумевање човека 

као бића заједнице и 

стицање  основних знања 

о Богу као 

бићу заједнице; 

упоређивање 

породичних односа и 

односа који владају у 

Цркви; упознавање 

односа који владају 

између човека и Бога и 

разумевање да је молитва 

наш разговор са Богом; 

разумевање да је послање 

Сина Божијег дар љубави 

Бога Оца свету; усвајање 

основних знања о 

 

1.УВОД 

 

2.МОЈЕ МЕСТО У 

ЦРКВИ 

 

3. ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ И 

ЊИХОВ СМИСАО 

 

4.ЖИВОТ У 

ЦРКВИ 

 

5.ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

 

6.СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА - 

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

 

• моћи да сагледа 

садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 2. 

Разреда основне школе; 

• моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

• знати да је Црква 

заједница потпуно 

другачија од свих 

• знати да је Црква 

заједница са Богом 

• разликовати значења 

појмова Црква 

Непосредно описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз: 

• тест, квиз 

•посматрање 

понашањаученика; 

На почетку сваке 

наставне теме ученике би 

требало упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима по 

темама, начином 

остваривања програма 

рада, као и са начином 

вредновања 

њиховог рада. 

 

-подстицање ученика на 

међусобно упознавање, 

разговор, постављање 

питања, размишљање и 

практичну примену 

знања 

-подстицање на 

међусобно 

 

 

 

 

1 

6 

6 

7 

5 

5 

6 
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стварању света, Светом 

Сави као и подстицање 

ученика на лично учешће 

у животу Цркве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ИКОНА - 

ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(заједница) и храм 

(место на којем се 

сабирамо) 

 

• на елементарном 

нивоу моћи да опише 

зашто се подижу 

храмови 

• моћи да уочи да је 

Литургија догађај 

Цркве 

• знати да у Литургији 

учествује само онај ко 

је крштен и ко то жели 

• препознати и 

именовати основне 

службе које постоје на 

Литургији 

• знати да свако у 

Цркви има своју 

службу 

• уочити међусобну 

повезаност служби у 

Цркви 

• уочити од коликог је 

значаја за неку 

заједницу окупљање 

свих њених чланова 

• уочити да је и он сам 

важан и посебан у 

животу Цркве 

• моћи да објасни 

службу Епископа у 

Цркви 

уважавање различитости 

и међусобног разумевања 

и помагања 
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• моћи да увиди 

сличност службе 

Епископа са 
првосвештеником 

Христом 

• уочити да епископ 

предводи молитву 

Цркве 

• моћи да објасни ко су 

монаси и шта су 

манастири 

знaти молитву 

Богородице Дјево 

• усвојити текст и 

мелодију песме 

„Витлејеме славни 

граде“ 

• знати да се приликом 

Крштења Христовог, 

Бог открива као Света 

Тројица 

• знати да је Свети Сава 

наш први Архиепископ 

• знати ко је подигао 

манастир Хиландар 

уочити да је заједничка 

трпеза израз љубави 

• знати да је Литургија 

заједничка трпеза око 

које се окупљају 

чланови Цркве 

 

 знати да наброји 

основне делове храма 
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- • уочити да је 

унутрашњост храмова 

уређена за служење 

Литургије 

• знати да објасни ко су 

светитељи 

• испричати ко су и шта 

су све чинили 

светитељи које славимо 

• уочити да постоје 

светитељи и у данашње 

време 

 

   УКУПНО 36 

 

16.1.11.Остали облици  образовно васпитног рада 

Допунска настава 

Годишњи фонд часова:36  Недељни фонд часова:1  

Циљ допунске наставе је пружање додатне подршке ученицима који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да 

утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставногградива. 

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

в
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

 Б
р

о
ј 

ч
ас

а 

 

ТЕМА -  САДРЖАЈ 

 

 

 

Опис садржаја теме * 

Током 

гогине 

 СРПСКИ ЈЕЗИК  

  1.ЈЕЗИК -Употреба великог слова 
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-Реченице по облику и значењу 

-Именице и глаголи 

  2.ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА -Пишемо штампана слова латинице 

-Пишемо писана слова латинице 

-Пишемо по диктату 

-Читамо са разумевањем прочитаног 

Током 

године 

 МАТЕМАТИКА  

   

1.БРОЈЕВИ 

-Сабирање и одузимање до 100 

-Римске цифре 

-таблица множења 

-Таблица дељења 

   

2.ГЕОМЕТРИЈА 

-Линије 

-Цртање правоугаоника,квадрата и троугла 

   

3.МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

-Мерење времена 

16.1.12. План рада одељењског старешине 

 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 Циљ наставе је развој моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање 

ученике са школским животом и односима којима уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и 

здравствених навика и формирање става о заштити животне средине. 

 
 

ред. 

број 
Активности/тема Време реализације 

1. Упознавање ученика са темама рад одељењске заједнице (мотивисање за активно учешће) септембар 

2. Правила понашања у школи из протокола о заштити од насиља септембар 

3. Формирање радних навика: „дневно планирање и методе активног учења септембар 

4. Шта радимо у слободном времену? септембар 
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5. Мала олимпијада октобар 

6. Дечија недеља; Буквар дечијих права октобар 

7. Неговање другарства у одељењу октобар 

8. Занимања која познајем октобар 

9. Анкета о исхрани октобар 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар 

11. Колико и како проводим време у гледању ТВ програма (превенција штетних утицаја медија) новембар 

12. Подстицање сарадничких односа у одељењу: толеранција, различитости, помоћ другу и др. новембар 

13. Формирање навика културног понашања (пример) новембар 

14. Односи у породици: сарадња и подршка међу члановима породице децембар 

15. Како користимо компјутер (превенција злоупотребе) децембар 

16. Припреме за Новогодишњи вашар децембар 

17. Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта децембар 

18.  Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар 

19. Прочитао сам на распусту  јануар 

20. Здравствено васпитање: Здравље зуба фебруар 

21. Правила безбедности у саобраћају фебруар 

22. Развијање радних навика – планирање учења фебруар 

23. Помогао сам старијој особи фебруар 

24. Моја мама – поклон за 8. март март март 

25. Посета градској библиотеци март 

26. Здравствено васпитање: Полне разлике између дечака и девојчица март 

27. Музика коју слушам  (развијање осећања) март 
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28. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април 

29. Анализа постигнутог успеха април 

30. Учешће у прослави Дана школе мај 

31. Како сам провео пролећни распуст мај 

32. Правила понашања на екскурзији мај 

33. Формирање хигијенских навика – лична хигијена мај 

34. Понашање у игри са вршњацима јун 

35 Анализа постигнутог успеха на крају другог полугодишта јун 

36. Весели растанак јун 
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17.ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

17.1.Листа предмета и активности и годишњи фонд часова у трећем разреду 

Ред.број  A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Нед. Год. 

1.   Српски језик 5 180 

2.   Страни језик – енглески језик 2 72 

3.   Математика  5 180 

4.   Природа и друштво 2 72 

5.   Ликовна култура 2 72 

6.   Музичка култура 1 36 

7.   Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8.   Дигитални свет 1 36 

 УКУПНО: А 21 756 

Редни бр. Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1. Верска настава /грађанско васпитање 1 36 

 УКУПНО:Б 1 36 

 УКУПНО:A+Б 22 792 

Редни бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Редовна настава 22 792 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана годишње 

Редни бр. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Час одељенског старешине 1 36  

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72  

3. Екскурзија  1 дан 

Укупно: А+Б+В+Г (без наставе у природи и излета) 936 
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17.1.1. Српски језик 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

Циључења 

Српског језика 

јестеда ученици 

овладају основним 

законитостима 

српског књижевног 

језика ради 

правилног усменог 

и писаног 

изражавања, 

негујући свест о 

значају улоге језика 

у очувању 

националног 

идентитета; да се 

оспособе за 

тумачење одабраних 

књижевних и 

других уметничких 

 

KЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− чита са 

разумевањем 

различите текстове;  

− опише свој 

доживљај 

прочитаних 

књижевних дела; 

− изнесе своје 

мишљење о тексту; 

− разликује књижевне 

врсте: лирску и 

епску песму, причу, 

басну, бајку, роман 

и драмски текст; 

 

− одреди тему, 

редослед догађаја, 

време и место 

 

Усмено изражавање 

(причање,препричавањ

е, 

описивање,извештавањ

е, 

варирање језичког 

израза 

рецитовање,изражајно 

читање,драматизације) 

-Лексичко семантичке 

вежбе 

 

-Посматрање 

-Продукти дечјег рада 

-Правописне вежбе 

-Тестирања 

-Писани састави 

-Домаћи радови 

-Испитивање 

 

KЊИЖЕВНОСТ 

 

У настави књижевности 

најважније је код 

ученика развијати 

способност читања 

књижевних текстова са 

разумевањем, 

подстицати љубав према 

читању, градити осећај 

за лепо и вредно, 

васпитавати укус и 

неговати истрајност у 

читању и доживљавању 

књижевног дел 

 

-Кроз читање 

књижевноуметничких 

текстова и у разговору о 

 

80 
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дела из српске и 

светске баштине, 

ради неговања 

традиције и културе 

српског народа и 

развијања 

интеркултуралности

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дешавања у 

прочитаном тексту; 

− именује главне и 

споредне ликове и 

разликује њихове 

позитивне и 

негативне особине; 

− уочи основне 

одлике лирске 

песме (стих,  строфа 

и рима); 

− разуме пренесено 

значење пословице 

и басне и њихову 

поучност; 

− разуме идеје 

књижевног дела; 

− уочи основне 

одлике народне  

бајке; 

− разликује народну 

од ауторске бајке; 

− представи главне 

особине јунака; 

− уочи основне 

одлике народне 

епске песме; 

− уочи поређење у 

књижевном делу и 

разуме његову 

улогу; 

-Ангажовање 

 

њима на часу гради се 

критичко мишљење, јер 

ученици треба да имају 

суд о поступцима и 

особинама ликова, као и 

о различитим 

догађајима у тексту. 

 

-Поређење као стилску  

фигуру ученик овог 

узраста треба 

првенствено да уочи, а 

потом и да разуме 

његову улогуу тексту. 

Ученици усвајају 

основне облике 

казивања 

-Ученици треба да 

читају оригиналне 

текстове аутор 

-Књижевна дела која су 

доживела екранизацију 

(Хајди, Баш-Челик и 

друге народне и 

ауторске бајке) могу 

послужити за 

компаративну анализу  . 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

60 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

− разликује опис од 

приповедања у 

књижевном делу; 

− покаже примере 

дијалога у песми, 

причи и драмском 

тексту; 

− уочи хумор у 

књижевном делу; 

− чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

− изражајно рецитује 

песму и чита прозни 

текст; 

− изводи драмске 

текстове; 

− разликује врсте (и 

подврсте) речи у 

типичним 

случајевима; 

− одреди основне 

граматичке 

категорије именица, 

придева и глагола; 

− примењује основна 

правописна 

правила; 

− јасно и разговетно 

изговори 

обавештајну, упитну 

 

 

 

-У настави језика 

ученици овладавају 

писаним и усменим 

стандардним српским 

језиком. Програм је 

усмерен на усвајање 

основних граматичких 

правила и њихову 

адекватну примену у 

писаној и говорној 

комуникацији. 

 

-Основна знања из 

морфологије проширују 

се у вези са именицама, 

придевима и глаголима, 

а уводи се нова врста 

речи: заменице (само 

личне). Две нове 

именичке подврсте, 

градивне и збирне 

именице, треба увести 

тек пошто се понове 

властите и заједничке 

именице. Нову подврсту 

придева – градивне и 

присвојне треба увести 

тек пошто се понове 

 

 

 

 

40 
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и заповедну 

реченицу, 

поштујући 

одговарајућу 

интонацију и 

логички акценат, 

паузе, брзину и 

темпо; 

− споји више реченица 

у краћу и дужу 

целину; 

− препричава, прича и 

описује и на сажет и 

на опширан начин; 

− извештава о 

догађајима водећи 

рачуна о 

прецизности, 

тачности, 

објективности  и 

сажетости; 

− варира језички 

израз; 

− попуни једноставан 

образац у који 

уноси  основне 

личне  податке; 

− разликује формални 

од неформалног 

говора 

(комуникације); 

описни придеви. Важно 

је да ученици повежу 

градивне именице као 

основу за извођење 

градивних придева, а да 

не мешају ове две врсте 

речи. 

 

-Правописна 

правила ученици треба 

да усвајају постепено, уз 

понављање и вежбање 

већ наученог и уз 

усвајање нових садржаја, 

и то путем различитих 

вежбања како на нивоу 

речи тако и на нивоу 

реченице.  

Писање 

вишечланих 

географских назива 

потребно је повезати са 

наставом придроде и 

друштва – завичајном 

географијом. 

Пожељно је 

направити корелацију са 

наставом математике у 

вези са писањем 

скраћеница за мерне 

јединице. Пошто се 

градиво из математике 
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− учествује у 

разговору 

поштујући 

уобичајена правила 

комуникације и 

пажљиво слуша 

саговорника. 

 

 

проширује великим 

бројем јединица мере, 

требало би, на овом 

нивоу, скренути пажњу 

на њихово писање само 

латиничким писмом.  

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

-Усмено изражавање 

ученика треба развијати 

у разговору у којем их 

учитељ усмерава да 

јасно, прецизно и 

разговетно изговарају 

реченице, поштујући 

интонацију и правилно 

акцентовање у 

реченицама.  

 

-Препричавање мора да 

има свој циљ и да буде 

плански и усмерено. 

 

-Причање представља 

стваралачко изражавање 

без обзира на то да ли је 

у питању стварност или 

фантазија, тј. да ли је 

реч о репродуковању 
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неког доживљаја, 

догађаја и замишљеног 

садржаја (из света 

дечије маште). 

 

-Описивање – треба 

оспособљавати ученике 

да пажљиво посматрају, 

уочавају, откривају, 

запажају, упоређују, па 

тек онда дату 

предметност да мисаоно 

заокруже и језички 

уобличе.  

 

-Извештавањем се на 

јасан, објективан и 

сажет начин говори о 

неком догађају. На овом 

узрасту је потребно само 

указати ученицима на 

основне одлике овог 

облика изражавања: на 

тачност преношења 

података, на аутентично 

презентовање чињеница, 

на једноставност, на 

одсуство личног 

коментара, субјективног 

доживљаја и 

имагинарног. 
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-Варирање језичког 

израза односи се на 

специфичан одабир и 

комбинацију језичких 

средстава. 

-Правописне вежбе 

представљају најбољи 

начин да се правописна 

правила науче, провере, 

као и да се уочени 

недостаци 

отклоне.Приликом 

савлађивања 

правописних начела 

погодне могу бити 

следеће правописне 

вежбе:диктат, 

аутодиктат, вежбе 

допуњавања и избора 

правилног облика речи. 

-Применом лексичко-

семантичких вежби код 

ученика се ствара 

навика да промишљају и 

траже адекватан језички 

израз за оно што желе да 

искажу 

 

 

-Говорне вежбе 

код ученика подстичу 
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машту и 

креативностзбог чега би 

их требало чешће 

примењивати у настави 

језичке културе. Говорне 

вежбе су у функцији 

изграђивања доброг 

језичког укуса, 

елоквентности и 

флуентности у 

изражавању. На овом 

узрасту најпогодније 

могу бити следеће 

говорне вежбе: 

рецитовање, изражајно 

читање, сценско 

приказивање драмског / 

драматизованог текста и 

слично.  

 

 

 

   УКУПНО 180 
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17.1.2. Математика 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начин 

провере 

Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

ЦиључењаМатематике 

је да ученик, 

овладавајући 

математичким 

концептима, знањима 

и вештинама, развије 

основе апстрактног и 

критичког мишљења, 

позитивне ставове 

према математици, 

способност 

комуникације 

математичким језиком 

и писмом и примени 

стечена знања и 

вештине у даљем 

школовању и 

решавању проблема из 

свакодневног живота, 

као и да формира 

основ за даљи развој 

математичких појмова. 

 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− прочита, запише 

и упореди 

бројеве прве 

хиљаде и 

прикаже их на 

бројевној правој; 

− прочита број 

записан 

римским 

цифрама и 

напише дати 

број римским 

цифрама (до 

1000); 

− изврши четири 

основне 

рачунске 

операције, 

писмено и 

усмено (до 

1000); 

− подели број 

бројем прве 

десетице, са и 

 

Процес 

започети 

иницијално

м проценом 

нивоа на 

коме се 

ученик 

налази. 

Прикупљањ

е 

информациј

а из 

различитих 

извора 

(свакодневн

а 

посматрања

, активност 

на часу, 

учествовањ

е у 

разговору и 

дискусији, 

самосталан 

 

БРОЈЕВИ 

-Исходи ове теме се углавном 

остварују спирално, тако да 

се исходи који су остварени у 

оквиру блока бројева до 100 

проширују на блок бројева до 

1000. 

- Бројеви се представљају 

визуелно и разложени на 

стотине, десетице и јединице. 

- Упознају се усмени и 

писмени поступци сабирања 

и одузимања у блоку бројева 

до 1000као и 

множењаједноцифреним 

бројевима и бројем 10 и 

дељења бројевима прве 

десетице. Појам дељивости се 

сада проширује и уводи се 

појам остатка при дељењу. 

-Ученике треба навикавати 

да, пре израчунавања, 

процењују вредности 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

136 

(53 + 83) 
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ГЕОМЕТРИЈА 

 

без остатка, и 

провери 

резултат; 

− процени 

вредност израза 

са једном 

рачунском 

операцијом; 

− израчуна 

вредност 

бројевног израза 

са највише три 

рачунске 

операције; 

− одреди десетице 

и стотине 

најближе датом 

броју; 

− реши једначину 

са једном 

рачунском 

операцијом; 

− одреди и запише 

скуп решења 

неједначине са 

сабирањем и 

одузимањем; 

− реши 

проблемски 

задатак 

користећи 

бројевни израз 

или једначину; 

рад, рад у 

групи, 

тестови) 

помаже 

наставнику 

да сагледа 

постигнућа 

(развој и 

напредовањ

е) ученика и 

степен 

оствареност

и исхода. 

Свака 

активност је 

добра 

прилика за 

процену 

напредовањ

а и давање 

повратне 

информациј

е, а важно је 

ученике 

оспособљав

ати и 

охрабриват

и да 

процењују 

сопствени 

напредак у 

учењу. 

 

бројевних израза. То је 

вештина која им помаже да 

уоче да су направили грешку 

приликом рачунања и има 

примену у свакодневном 

животу (нпр. процена рачуна 

у продавници, процена 

потребне количине 

материјала и слично). 

Процењивање вредности 

израза заснива се на 

познавању својстава 

аритметичких операција и 

зависности резултата од 

промена компоненти 

операција. 

- Решавају се једначине 

облика a+ x = b, a– x = b, x– a 

= b, ax = b на основу веза 

операција сабирања и 

одузимања и множења и 

дељења. Подстиче се навика 

провере решења и анализа 

„логичности“ решења с 

обзиром на контекст 

проблема.Решавају се 

неједначине облика: a± x<b, 

a± x>b, x–a<b, x–a>b. 

- Увести начин записивања 

решења уз коришћење 

симбола ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈ

А32 
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МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

− уочи делове 

целине и запише 

разломке облика 

n

m
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤

10 ); 

− упореди 

разломке облика 

n

m
 са једнаким 

имениоцима; 

− резултат мерења 

дужине запише 

децималним 

бројем са једном 

децималом; 

− уочи и речима 

опише правило 

за настајање 

бројевног низа; 

− чита и користи 

податке 

представљене 

табеларно или 

графички 

(стубичасти 

дијаграм и 

сликовни 

дијаграм);  

− црта паралелне 

и нормалне 

праве, 

{ и }. 

-Визуелизација бројева и 

својстава аритметичких 

операција на бројевној правој 

или као површи 

одговарајућих димензија 

припрема је за геометријско 

решавање аритметичких 

проблема. 

-Даље се развија појам 

разломка, увођењем 

разломака облика 
n

m
(𝑚 ≤

𝑛 ≤ 10 ). У оквиру бављења 

разломцима ученици 

анализирају и креирају 

визуелне представе разломака 

и упоређују разломке са 

истим имениоцем. 

-Уводи се децимални запис 

броја у контексту мерења 

дужине, при чему се бирају 

искључиво случајеви где је 

резултат децимални број са 

једном децималом.  

-Скуп римских цифара се 

проширује цифрама D и M 

чиме се омогућава 

записивање бројева до 1000 

римским цифрама. 

( 12 + 20 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 
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правоугаоник и 

квадрат; 

− конструише 

троугао и круг; 

− именује 

елементе угла, 

правоугаоника, 

квадрата, 

троугла и круга; 

− разликује врсте 

углова и 

троуглова; 

− одреди обим 

правоугаоника, 

квадрата и 

троугла, 

применом 

обрасца; 

− опише особине 

правоугаоника и 

квадрата; 

− преслика 

геометријску 

фигуру у 

квадратној или 

тачкастој мрежи 

на основу 

задатог 

упутства; 

− користи 

геометријски 

прибор и 

 

ГЕОМЕТРИЈА  

 

-Анализирају се и цртежом 

представљају узајамни 

положаји правих: паралелне 

праве и праве које се секу. 

Паралелне праве ученици 

цртају помоћу лењира и 

троугаоника или два 

троугаоника. 

-Посматрањем модела углова 

уочава се да угао образују две 

полуправе са заједничком 

почетном тачком. 

-Нормални положај правих 

уводи се преко појма правог 

угла. Прав угао, односно 

нормалне праве ученици 

цртају помоћу лењира и 

троугаоника или два 

троугаоника. 

-Кружница се уводи као 

затворена крива линија чије 

су све тачке једнако удаљене 

од једне тачке – центра 

кружнице. Круг се описује као 

равна фигура ограничена 

кружницом. Уводе се термини 

центар, полупречник и 

пречник, као и одговарајуће 

 

12 

( 5 + 7 ) 
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софтверске 

алате за цртање;  

− чита, упореди и 

претвара 

јединице за 

мерење дужине, 

масе, запремине 

течности и 

времена; 

− упореди 

величине 

(дужина, маса, 

запремина 

течности и 

време); 

− измери 

површину 

геометријске 

фигуре задатом 

мером 

(правоугаонико

м, квадратом и 

троуглом); 

примењује концепт 

мерења у 

једноставним 

реалним 

ситуацијама 

ознаке за центар и 

полупречник. 

 

-Aнализирају се основна 

својства упознатих 

геометријских фигура (број 

страница, дужина страница, 

подударност и паралелност 

страница, врсте углова) и 

групишу у односу на уочена 

својства. Упознаје се 

класификација врста 

троуглова према дужинама 

страница. Цртају се квадрат и 

правоугаоник и конструише 

троугао када су познате 

дужине свих страница. 

Ученици се подстичу да 

откривају формуле. Обим 

геометријских фигура 

(троугла, квадрата, 

правоугаоника) се одређује са 

и без формула. 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

-У оквиру ове теме упознају 

се стандардне мерне јединице 

за мерење масе (kg, g, t), 

времена (деценија, век, 

секунд), дужине (mm, km) и 
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запремине течности (l, dl, cl, 

ml, hl). 

-Важно је да ученици овладају 

претварањем мерних 

јединица из већих у мање и 

обрнуто, као и претварањем 

вишеименованих у 

једноименоване и обрнуто. 

-Ученици се упознају са 

концептом мерења површине 

геометријских фигура без 

увођења стандардних једница 

за мерење површине. 

-Вишеименовани бројеви као 

резултат мерења дужине 

пружају контекст за увођење 

децималног записа броја, при 

чему се раде само случајеви 

записа са једним децималним 

местом. 

 

   

 

 

 

 

 

 

УКУПНО 180 
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17.1.3. Природа и друштво 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: ПРИРОДА И ДРУШТВО    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)   

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Циљ:учења 

Природe и 

друштвaјесте 

упознавање себе, свог 

природног и 

друштвеног окружења 

и развијање 

способности за 

одговоран живот у 

њему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа, човек, 

друштво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оријентација у 

просторуи времену 

 

 

 

 

-     идентификује 

облике рељефа и 

површинских 

вода у свом 

крају; 

-одреди положај 

задатог објекта у 

односу на 

истакнуте облике 

рељефа и 

површинске воде 

у свом крају; 

-илуструје 

примерима како 

рељеф и 

површинске воде 

утичу на живот 

људи у крају; 

примени правила 

друштвено 

прихватљивог 

понашања 

Посматрање(пригод

но, 

систематско,опште, 

усмерено) 

 

-Продукти дечјег 

рада 

 

-Домаћи радови 

 

-Усмени и писмени 

одговори 

 

-Писмене 

провере(писмене 

вежбе,тестирања...) 

 

-Ангажовање 

Принцип животне 

близине, тзв. 

завичајни принцип, 

одређује просторну 

и временску 

блискост природних 

и друштвених појава 

и процеса, и као 

такав представља 

једну од суштинских 

одлика овог 

предмета.(Крај у 

коме ученици живе 

 

 

 

Уважавање 

окружења у којем 

ученици живе 

директно је у вези са 

уважавањем 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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Прошлост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поштујући права, 

обавезе и 

различитости 

међу људима; 

– повеже 

различита 

занимања и 

делатности са 

потребама 

људи у крају 

у коме живи; 

– повеже врсте 

и значај 

саобраћаја у 

свом крају са 

потребама 

људи; 

– примени 

правила 

безбедног 

понашања  у 

саобраћају; 

– разликује 

чврсто, течно 

и гасовито 

стање воде у 

природи и 

свакодневном 

животу; 

искустава и знања 

ученика.  

-Поред тога, код 

свих ученика треба 

развијати осећај 

богатства у 

различитостима 

међу припадницима 

различитих 

националности 

указивањем на 

постојање људи који 

славе другачије 

празнике, имају 

различите обичаје, 

културу становања, 

исхрану, облачење и 

сл.  

-Основна интенција 

наставе Природа и 

друштво усмерена је 

на развој 

интелектуалних, 

психофизичких, 

когнитивно-

конативних и 

социјално-

афективних сфера 

личности ученика, 

што се одражава у 

наведеном циљу за 

крај циклуса и датим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Кретање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– повеже 

температурне 

промене са 

променама 

запремине и 

кретања 

ваздуха; 

– очита 

вредности 

температуре 

воде, ваздуха 

и тела 

помоћу 

термометра; 

 

 

– прикаже везе 

међу живим 

бићима у 

различитим 

животним 

заједницама 

помоћу 

ланаца 

исхране; 

– илуструје 

примерима 

одговоран и 

неодговоран 

однос човека 

према 

предметним 

исходима. 

 

 

 

 

Активности ученика 

потребно је 

прилагодити 

предметним 

исходима, 

специфичностима 

изабраних садржаја 

и узрасту ученика. 

Постепено треба 

повећавати ниво 

захтева и 

самосталности 

ученика приликом 

упознавања 

природних и 

друштвених појава. 

-Стварност 

(природна и 

друштвена) која нас 

окружује и из које 

произилази садржај 

овог програма, 

заснована је на 

повезаности 

различитих појава и 

процеса. Због тога 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10 
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Материјали 

 

животној 

средини; 

– примени 

поступке 

(мере) 

заштите од 

заразних 

болести;   

– се 

оријентише у 

простору 

помоћу 

компаса и 

оријентира из 

природе/окру

жења; 

– опише пут 

којим се 

може стићи 

од једне до 

друге тачке 

помоћу плана 

насеља; 

– идентификује 

географске 

објекте у 

свом крају 

користећи 

географску 

карту 

садржаји Природе и 

друштва морају да 

буду одраз те 

целовитости и 

повезаности појава 

које се изучавају. 

Ради формирања 

елементарних 

појмова и 

постављања мреже 

за систем 

појмова,при избору 

и распореду 

програмске грађе 

примењен 

јеспирално-узлазни 

модел, у складу са 

узрасним 

карактеристикама 

ученика.  

-Поред тога, приступ 

настави и учењу 

треба да буде 

повезан и са логиком 

и методологијом 

научне дисцилине 

одакле произлази 

одређени садржај. 

Тако изучавање 

биолошких садржаја 

нужно треба да 

укључи посматрање 

и праћење 
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Републике 

Србије; 

– користи 

временске 

одреднице 

(година, 

деценија, век) 

у 

свакодневни

мситуацијама 

и приликом 

описивања 

догађаја из 

прошлости; 

– прикупи и 

представи 

податке о 

прошлости 

породице и 

краја; 

– повеже 

јачину 

деловања на 

тело са 

његовим 

пређеним 

растојањем; 

– доводи у везу 

брзину 

падања тела 

биолошких 

феномена; 

изучавање садржаја 

хемије и физике – 

закључивање на 

основу спроведеног 

огледа или 

експеримента;изучав

ање прошлости – 

анализу историјских 

извора итд. 

Развијање система 

појмова подразумева 

континуиран рад 

учитеља на 

успостављању 

хоризонталне 

(унутар једног 

разреда) и 

вертикалне 

повезаности (између 

разреда) појмова 

унутар програма 

Природе и друштва. 

Важно је да се кад 

год је могуће 

приступи корелацији 

и интегрисаном 

приступу 

садржајима на 

међупредметном 

нивоу кроз наставне 

и ваннаставне 
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са његовим 

обликом; 

– разликује 

природне и 

вештачке 

изворе 

светлости; 

– повеже 

промену 

величине и 

положаја 

сенке са 

променом 

положаја 

извора 

светлости; 

– повеже 

промену 

јачине звука 

са променом 

удаљености 

од његовог 

извора; 

– разликује 

повратне и 

неповратне 

промене 

материјала; 

– уочи 

сличности и 

облике рада и 

активности у школи 

и изван ње. 

-За потребе 

овог предмета 

посебно су погодни: 

организоване посете, 

шетње, излети, 

настава у природи. 
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разлике међу 

течностима – 

тече, 

променљивос

т облика; 

провидност, 

боја, густина; 

– одабере 

материјале 

који по 

топлотној 

проводљивос

ти највише 

одговарају 

употреби у 

свакодневном 

животу; 

– објасни како 

рециклажа 

помаже 

очувању 

природе; 

– изведе 

једноставне 

огледе/експер

именте и 

повеже 

резултат са 

објашњењем/

закључком; 
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– сарађује са 

другима у 

групи на 

заједничким 

активностима 

– представи 

резултате 

истраживања 

(писано, 

усмено, 

помоћу ленте 

времена, 

Power Point 

презентацијо

м и/или 

цртежом и 

др); 

– повеже 

резултате 

рада са 

уложеним 

трудом. 

   УКУПНО 72 
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17.1.4. Ликовна култура 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

ЦиључењаЛиковне 

културеје да се ученик, 

развијајући 

стваралачкомишљење и 

естетичке критеријуме 

кроз практични рад, 

оспособљава за 

комуникацију и да 

изграђује позитиван однос 

према култури и 

уметничком наслеђу свог и 

других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

– поштује 

инструкције 

за 

припремање, 

коришћење, 

одржавање и 

одлагање 

материјала и 

прибора; 

– повеже 

уметничко 

занимање и 

уметнички 

занат са 

одговарајући

м продуктом; 

– преобликује, 

самостално 

или у сарадњи 

са другима, 

амбалажу и 

 

Проценом 

ученичких  

радова 

 

-Самопроцена 

радова  

 

-Однос према раду 

 

-

Разумевање(разум

е задатак, разуме 

појмове, разуме 

процес, разуме 

визуелне 

информације...) 

 

-Употреба техника 

и 

материјала 

 

Ученици се развијају и уче 

кроз разноврсне активности 

и задатке који подстичу 

радозналост и задовољство у 

истраживању, 

експериментисању, 

размишљању, повезивању, 

изражавању, стварању, 

дружењу и сарадњи.  

-Кључни појмови су 

међусобно чврсто повезани и 

чине конструкцију, основу за 

развијање програма. 

Централни појам је простор, 

јер се све што видимо и 

доживљавамо налази у 

простору. Из овог појма су 

изведени остали кључни 

појмови. У првом разреду их 

има три: простор – облик, 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простор 

 

предмете за 

рециклажу 

мењајући им 

употребну 

функцију; 

– изрази своје 

доживљаје, 

емоције, 

имагинацију и 

запажања  

одабраним 

материјалом, 

прибором и 

техникама; 

– користи 

одабране 

податке и 

информације 

као подстицај 

за 

стваралачки 

рад; 

– протумачи 

једноставне 

визуелне 

информације 

и поруке из 

свакодневног 

живота; 

укаже на 

сличностии 

разлике које 

опажа у  

 

-Активност на 

часу 

 

-Изложбе дечјих 

радова 

 

- Учешће на 

конкурсима  

 

 

линија; у другом разреду 

четири: простор – облик, 

линија, боја; у трећем пет: 

простор – облик, линија, 

боја, текстура и од четвртог 

шест: простор – облик, 

линија, боја, текстура, 

светлина.  

-Централни појам, простор, 

указује на то да програм није 

усмерен на ускостручне 

садржаје, већ на свет у коме 

ученик живи и одраста и 

који треба свесно да опажа, 

доживљава и истражује из 

различитих углова. Сви 

садржаји везани за визуелну 

уметност (укључујући и 

уметничка остварења из 

ближе и даље прошлости) у 

блиској су вези са 

савременим светом и 

ученици треба постепено да 

истражују и откривају те 

везе. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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– уметничким 

делима и 

традицији 

различитих 

народа; 

– изрази 

одабране 

садржаје 

изразом лица, 

положајем 

тела, 

покретима 

или 

кретањем; 

– распореди 

облике, боје, 

линије и/или 

текстуре 

креирајући 

оригиналне 

композиције; 

– разговара са 

вршњацима о 

доживљају 

простора, 

дизајна, 

уметничких и 

ученичких 

радова, 

уважавајући 

различитости; 

– учествује у 

обликовању и 
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уређењу 

простора у 

школи, код 

куће или у 

окружењу; 

разматра, у 

групи, шта и 

како је учио/ла 

и где та знања 

може 

применити 

   УКУПНО 72 

   

 

 

 

 

17.1.5. Музичка култура 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начин 

провере 

Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

ЦиључењаМузичке 

културе је да код ученика 

рaзвиjе  интeрeсoвaње и 

љубав према музици кроз 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

– опише своја 

осећања у 

вези са 

слушањем 

 

Певање 

модела , 

наменских 

песама 

 

-Прирoдa сaмe музикe, пa и 

прeдмeтaМузичкa културa 

укaзуje нa стaлнo прoжимaњe 

свих oблaсти и програмских 

 

 

7 
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индивидуално и 

колективно музичко 

искуство којим се 

подстиче развијање 

креативности, естетског 

сензибилитета и духа 

заједништвa, као и 

одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа 

и културe свoгa и других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 

музике; 

– примењује 

правилан 

начин држања 

тела и дисања 

при певању; 

– изговара 

бројалице у 

ритму, уз 

покрет; 

– пева по слуху 

и са нотног 

текста песме 

различитог 

садржаја и 

расположења; 

– наведе 

особине тона 

и основне 

музичке 

изражајне 

елементе; 

– разликује 

инструменте 

по боји звука 

и изражајним 

могућностима

; 

– повезује 

карактер дела 

са избором 

инструментаи 

музичким 

,песама по 

слух. 

-

Анализирање

м  

носећихелеме

нта музичког 

дела ‒ у 

случају 

литерарног 

садржаја 

(текстуална 

анализа), 

понављања, 

мелодија, 

темпо, ритам) 

-

Посматрањем 

реализације 

музичких 

игара са 

певањем уз 

инструментал

ну пратњу, 

инструментал

них музичких 

игара, 

традиционалн

их музичких 

игара са 

певањем и без 

садржаја. Нагласак у свакој од 

области је на развоју 

способности код ученика да 

комуницирају са другима кроз 

слушање, извођење и стварање 

музикекао и способности да 

изражавају своје мисли и осећања 

кроз музику. 

-Инсистирање на развоју 

критичко-аналитичког 

мишљењаима за циљ да помогне 

ученицима да превазиђу површно 

расуђивање и да развију лично 

гледиште 

-Ученицима треба дати 

могућност да буду инвентивни и 

маштовити у свом размишљању, 

а не само да пронађу тачан 

одговор. 

-Исходи представљају музичке, 

опажајне и сазнајне активности 

ученика. Музичке активности су 

говор у ритму, певање, свирање, 

покрет уз музику, слушање 

музике и видови стваралаштва. 

Препоручени музички садржаји 

(песме, музичке игре, ритмички и 

мелодијски аранжмани, 

композиције за слушање музике) 

остављају простор за избор 

других садржаја у складу са 

могућностима ученика и 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 изражајним 

елементима; 

– препозна 

музичку тему 

или 

карактеристич

ни мотив који 

се понавља у 

слушаном 

делу; 

– повезује 

почетне 

тонове 

песама–

модела и 

једноставних 

наменских 

песама са 

тонском 

висином; 

– комуницира 

са другима 

кроз извођење 

традиционалн

их и музичких 

игарауз 

покрет; 

– свира по 

слуху и из 

нотног текста 

ритмичку и 

мелодијску 

пратњу; 

певања (само 

уз 

инструментал

ну пратњу), 

дидактичких 

музичких 

игар 

-свирање 

једноставне 

мелодијске 

пратње 

-писмени и 

усмени 

одговори 

-уложени 

труд 

 

 

инвентивношћу наставника. Да 

би достигао програмске исходе, 

наставник реализује наставу 

користећи слушање, глас, покрет 

и музичке инструменте.  

-Код ученика треба развијати дух 

заједништва кроз рад у групама и 

у одељењу, као и комуникацијске 

вештине у циљу преношења и 

размене искустава и знања. 

Најважнији покретач наставе 

треба да буде принцип 

мотивације и инклузивности у 

подстицању максималног учешћа 

у музичком доживљају као и 

развијању потенцијала за 

музичко изражавање. 

 

-На сваком часу ученике треба 

упућивати да правилно седе, а 

вежбе дисања организовати кроз 

интересантну причу и игру. 

Вежбе за сугласнике (Ш – 

шуштање лишћа, Ф – фијук 

ветра, Р – зујање мотора, З – 

зујање пчеле, П – хлађење нечег 

врућег, С – опонашање 

оглашавања змије). Лепота 

певања зависи од јасноће и 

разговетности текста. Вежбе за 

правилну дикцију 

најпримереније је остварити 
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–  

– осмисли и 

изведе 

једноставну 

ритмиена 

правила 

понашања при 

слушању и 

извођењу 

музике; 

– коментарише 

своје и туђе 

извођење 

музике; 

– самостално 

или уз помоћ 

одраслих, 

користи 

предности 

дигитализациј

е; 

– учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестациј

ама. 

изговором брзалица. Извођењем 

брзалица, поред јасног изговора, 

развија се пажња и 

концентрација − пожељни 

пратиоци сваког музичког 

извођења. Брзалицу изабрати 

према гласовима који их очекују 

у песми коју ће потом учити. 

-Од велике важности је да се 

ученициупознају са правилима 

понашања (музичким бонтоном) 

при слушању и извођењу музике. 

Важно је обезбедити тишину и 

пажњу у току слушања музике и 

упутити их када треба извођаче 

да поздраве аплаузом. Овај модел 

понашања ученици треба да 

примењују на концертима и 

различитим музичким 

приредбама, било да се налазе у 

активној (као извођачи) или 

пасивној (као слушаоци) улози. 

 

 

 

   УКУПНО 36 
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17.1.6. Физичко и здравствено васпитање 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  

ВАСПИТАЊЕ 

   

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

ЦиључењаФизичког и 

здравственог васпитања је 

да ученик унапређује 

физичке способности, 

моторичке вештине и 

знања изобласти физичке и 

здравствене културе, ради 

очувања здравља и 

примене правилног и 

редовног физичког 

вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− примени 

једноставнe, 

двоставне 

општеприпрем

не вежбе 

(вежбе 

обликовања); 

− правилно 

изводи вежбе, 

разноврсна 

природна и 

изведена 

кретања; 

− комбинује 

усвојене 

моторичке 

вештине у игри 

и свакодневном 

животу; 

 

У циљу 

сагледавања и 

анализирања 

ефеката наставе 

физичког и 

здравственог 

васпитања, 

препоручује се 

да наставник 

подједнако, 

континуирано 

прати и  

вреднује: 

*Ниво 

ангажованости 

(активност) и 

однос ученика 

према обавезама 

у Физичком и 

 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

1. Развој снаге: 

-без и са реквизитима,  

-на справама и уз помоћ 

справа. 

2. Развој покретљивости: 

-без и са реквизитима, 

-уз коришћење справа. 

3. Развој издржљивости: 

-трчање, 

-елементарне игре, 

-вежбање уз музику, 

-плес. 

4. Развој координације: 

 

23 

 ( 4 + 19 

) 
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МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Атлетика 

-Спортска 

гимнастика 

-Основе тимских, 

спортских и 

елементарних игара 

-Плес и ритимика 

-Пливање 

− одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

− коригује 

сопствено 

држања тела на 

основу савета 

наставника; 

− правилно држи 

тело; 

− правилно 

подиже, носи и 

спушта терет;  

− изведе кретања, 

вежбе и 

саставе уз 

музичку 

пратњу; 

− изведе дечји и 

народни плес; 

− користи 

терминологију 

вежбања; 

− поштује 

правила 

понашања на 

вежбалиштима; 

− поштује мере 

безбедности 

током вежбања; 

− одговорно се 

односи према 

здравственом 

васпитању који 

обухвата: 

-вежбање у 

адекватној 

спортској 

опреми;  

-активно 

учествовање на 

часовима 

Физичког и 

здравственог 

васпитања;  

-вежбање и 

играње у 

слободно време.  

*Приказ два 

комплекса 

усвојених 

општеприпремн

их вежби (вежби 

обликовања), 

без реквизита. 

*Постигнућа у 

моторичким 

вештинама. 

*Индивидуални 

напредак 

ученика. 

 

Индивидуални 

напредак сваког 

-извођење координационих 

вежби у различитом ритму и 

променљивим условима. 

 

5. Развој брзине: 

-вежбе изводити максималном 

брзином из различитих 

почетних положаја на одређени 

знак – старт из различитих 

положаја; 

-трчање са убрзањем; 

-штафетне игре. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1.АTЛЕТИКА 

-Трчање уз правилно 

постављање стопала и 

правилан рад руку, са 

подизањем колена, трчање 

преко препрека,трчање са 

променом ритма, трчање са 

променом правца и смера, брзо 

трчање 40 m са стартом из 

различитих почетних положаја, 

елементарне игре са трчањем. 

-Спринтерско трчање: вежбе 

технике трчања, (ниски скип, 

високи скип, забацивање 
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-Полигони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

објектима, 

справама и 

реквизитима; 

− примени 

правила игре; 

− навија и бодри 

учеснике у 

игри на начин 

којим никога не 

вређа; 

− прихвати 

победу и  пораз 

као саставни 

део игре и 

такмичења; 

− уредно одлаже 

своје ствари 

пре и након 

вежбања и у 

другим 

ситуацијама; 

− правилно 

изводи и 

контролише 

покрете у 

различитим 

кретањима; 

− прати промене 

у тежини и 

висини код 

себе и других; 

− препозна 

здравствено 

ученика 

процењује се у 

односу на 

претходно 

проверено 

стање. 

Приликом 

оцењивања 

неопходно је 

узети у обзир 

способности 

ученика, степен 

спретности и 

умешности. 

Уколико ученик 

нема развијене 

посебне 

способности, 

приликом 

вредновања 

(оцењивања) 

узима се у обзир 

његов 

индивидуални 

напредак у 

односу на 

претходна 

достигнућа и 

могућности као 

и ангажовање 

ученика у 

наставном 

процесу. 

потколенице, итд), ниски старт 

и фазе трчања. 

-Истрајно трчање: вежбе 

технике кроз континуирано 

трчање. 

- Скок удаљ основни елементи 

згрчне технике. 

-Бацање лоптице у даљ: 

усвајање вежбе у целини. 

-Скок увис прекорачном 

техником; 

2.СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

Вежбе на тлу: 

Основни садржаји 

-колут напред из упора стојећег 

опружених ногу,  

-колут напред преко препреке,  

-два повезана колута назад,  

-став на лопатицама  „свећа“ --

опружање и издржај, 

-мост из лежања на леђима уз 

помоћ,  

-припремне вежбе за вагу 

претклоном и заножењем,  

-припремне вежбе за став на 

шакама. 

Проширени садржаји:  
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стање када не 

треба да вежба; 

− примењује 

хигијенске 

мере пре, у 

току и након 

вежбања и 

другим 

животним 

ситуацијама; 

− уредно одржава 

простор у коме 

живи и борави; 

− користи здраве 

намирнице у 

исхрани; 

− повезује 

различита 

вежбања са 

њиховим 

утицајем на 

здравље; 

− препозна 

лепоту покрета 

у вежбању; 

− се придржава 

правила 

вежбања; 

вреднује 

сопствена и туђа 

постигнућа у 

вежбању. 

 

Код ученика 

ослобођених од 

практичног дела 

наставе прати се 

и вреднује: 

-познавање 

основних 

правила 

елементарних и 

спортских игара, 

основних 

здравствено-

хигијенских 

правила 

вежбања и 

здраве исхране; 

-учешће у 

ваннаставним 

активностима. 

Праћење, 

вредновање и 

оцењивање 

ученика 

ослобођених од 

практичног дела 

наставе, врши се 

на основу 

посебног 

ангажовања у 

настави. 

-комбинације две и више 

савладаних вежби. 

-oдељењско такмичење са 

задатом комбинацијом вежби. 

Прескок 

Основни садржаји 

-суножни одскок и доскок на 

повишену површину, 

-на одскочној дасци (држећи се 

за руке помагача) узастопни 

суножни скокови, 

-са неколико корака залета 

једноножни одскок испред 

даске, доскок суножно на даску, 

одскок, фаза лета и доскок, 

-упором о козлић неколико 

узастопних одскока са 

подизањем кукова (суножно и 

са разножењем, доскок на даску 

суножно (уз помоћ испред и иза 

справе). 

Проширени програм:  

-мали козлић, разношка 

-одељењско такмичење: 

суножни одскок и доскок на 

повишену површину. 

Вежбе у вису и упору и 

променама висова и упора 

 

Основни садржаји 
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Праћење, 

вредновање и 

оцењивање 

ученика са 

инвалидитетом 

врши се на 

основу њиховог 

индивидуалног 

напретка 

-вратило или двовисински 

разбој – прилагодити висину: 

наскок у вис предњи, померања 

улево и удесно; њих у вису 

предњем, 

-наскок у упор предњи на 

различитим справама; 

померања у упору, 

-дочелно вратило или нижа 

притка разбоја: узмак корацима 

уз косу површину до упора 

предњег активног, 

-паралелни разбој: упор, њих, 

предњихом упор разножно пред 

рукама, 

-дохватни  кругови: 

суножним одривом вис 

узнето (кроз згиб – уз помоћ), 

спуст напред до суножног 

става (кроз згиб, уз помоћ). 

Проширени садржаји:  

-одривом једне ноге узмак до 

упора предњег и сп. зањихом 

саскок. 

Вежбе равнотеже: шведска 

клупа и ниска греда   

Основни садржаји 

-лицем према клупи – греди 

бочно: залети одразом једне 
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

ноге наскок у став на другој 

нози, слободном заножити, 

-различити начини ходања: у 

успону, са згрченим 

предножењем, са заножењем, 

са одножењем, са високим 

предножењем, различити 

начини ходања уназад, 

-скок суножним одскоком, 

суножни доскок на место 

одскока, 

-издржаји на једној нози са 

различитим положајима 

слободне ноге, 

-окрети на греди усправно, у 

чучњу за 900 и 1800, 

-саскок згрчено. 

Проширени садржаји:  

-са шведског сандука кораком 

на високу греду, ходање 

корацима у складу са 

способностима ученика; саскок 

пруженим телом на високо 

наслагане струњаче (све уз 

надзор и помоћ наставника). 

 

3. OСНОВЕ ТИМСКИХ И 

СПОРТСКИХ ИГАРА 

Између четири ватре 

-Предвежбе 
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-Култура вежбања и 

играња 

-Здравствено 

васпитање 

 

 

-Игра уз примену правила 

-Основи тактике 

Мини–рукомет 

-Додавање лопте једном руком 

у месту и кретању. 

-Хватање лопте обема рукама у 

висини груди у месту и 

кретању. 

-Вођење лопте левом и десном 

руком (у месту и кретању). 

-Шутирање из места и кретања 

– бочни и чеони шут. 

-Тактика – игра „човек на 

човека“. 

 

Футсал – „мали фудбал“ 

 

-Додавање лопте у месту 

унутрашњим делом стопала. 

-Примање лопте унутрашњим 

делом стопала. 

-Додавање и примање лопте у 

кретању унутрашњим делом 

стопала (дупли пас). 

-Шут унутрашњим делом 

стопала. 

-Игра на два гола. 

 

4.ПЛЕС И РИТМИКА 

-Вежбе са вијачом 

-Вежбе са лоптом 

 

 

 

 

11 

 ( 4 + 7 ) 
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-Народно коло 

5.ПЛИВАЊЕ 

-Наставну тему Пливање, 

реализују школе које за то 

имају услове у школи или 

објектима ван ње. 

6.ПОЛИГОНИ 

-Полигони се примењују након 

неколико обрађених тематских 

целина 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Култура вежбања и играња 

-уводити терминологију 

вежбања и упознати ученике са 

утицајем примењених вежби на 

организам 

-истицати неопходност 

поштовања правила понашања 

током игре и вежбања 

-развијање свести о потреби 

чувања својих и туђих ствари, 

справа и реквизита које користе 

-указивати на значај вежбања и 

подстицати ученике на 

вежбање у слободно време 

-навикавати ученике да 

приликом игре или такмичења 
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уважавају све учеснике у игри, 

њихова постигнућа и 

међусобне разлике 

Здравствено васпитање 

-Моје срце – пулс 

-Дисање и вежбање 

-Значај воћа и поврћа у исхрани 

-Значај воде за организам и 

вежбање 

 

   УКУПНО 108 
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17.1.7.Енглески језик 

Обавезна настава Изборни програм 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Smart junior 3  

3.(ТРЕЋИ)   

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број 

часов

а по 

темам

а 

 

 

 

ЦиључењаСтраног 

језика у основном 

образовању и 

васпитању јесте да се 

ученик усвајањем 

функционалних 

знања о језичком 

систему и култури и 

развијањем 

стратегија учења 

страног језика 

оспособи за основну 

усмену, а од трећег 

разреда и писану 

комуникацију, и да 

стекне позитиван 

NEW FRIENDS 

(Hello/At school) 

a) Лични идентитет 

Школа и школски 

живот 

PEOPLE (Let’s 

play/I’m a man) 

a) Живи свет  

Уже друштвено 

окружење 

HAPPY DAYS (That’s 

me/I can play tennis) 

a) Млади - живот деце 

и омладине  

Празници 

AT HOME (You’ve got 

big ears/Where’s Toto?) 

– поздрави и 

отпоздрави, 

примењујући  

једноставна језичка 

средства; 

– представи себе и 

другог; 

– разуме једноставна 

питања личне природе 

и одговара на њих; 

– разуме једноставна 

упутства и налоге и 

реагује на њих; 

– саопшти једноставна 

упутства и налоге; 

– разуме позив на 

заједничку активност 

и на прикладан начин 

реагује на њега; 

– упути позив на 

заједничку активност; 

- посматрање 

- усмено 

испитивање 

- тестирање 

(нестандардизова

ни и 

критеријумски 

тестови) 

- оцењивање 

различитих 

елемената као 

што су језичке 

вештине (читање, 

слушање, говор и 

писање), 

усвојеност 

лексичких 

садржаја и 

језичких 

структура, 

Oствареност 

стандарда и исхода, 

вредновање, на 

сваком часу 

процењивати учешће 

у активностима, 

ангажовање, однос 

према друговима, 

однос према 

обавезама, 

укљученост у рад у 

пару, групни рад, 

тимски рад, процена 

од стране ученика, 

ангажовања и знања 

других ученика и 

процена сопственог 

рада и напредовања. 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 
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однос према другим 

језицима и 

културама, као и 

према сопственом 

језику и културном 

наслеђу. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Породица 

Становање 

AROUND TOWN (I 

like bananas/There’s a 

zoo) 

a) У граду  

Исхрана 

GOOD TIMES (A tall 

hat/Goodbye) 

a) Мода и облачење 

Временске прилике 

– разуме кратке и 

једноставне молбе и 

реагује на њих; 

– упути кратке и 

једноставне молбе;  

– искаже и прихвати 

захвалност и 

извињење на 

једноставан начин; 

– разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговори на њих; 

 

 

 

 

 

 

- ангажованост и 

залагање у раду 

на часу и ван њега 

- ученички радови 

- пројектни задаци 

- домаћи задаци 

- самоевалуација 

 

Сумативно-вежбе, 

усмени одговори, 

писмене провере 

12 

 

 

12 
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        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 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

 

ОБРАДА 

 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

СВЕГА 

 

1. 

ДИГИТАЛНОДРУШТВО  

9 

 

11 

 

20 

 

2. 

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

3. 

 

АЛГОРИТАМСКИНАЧИНРАЗМИШЉАЊА 

 

4 

 

7 

 

11 

УКУПО 16 20 36 

 

17.1.8.Дигитални свет 

 

Обавезна настава Изборни програм Слободне наставне активности 

Предмe

т: 

ДИГИТАЛНИ 

СВЕТ 

   

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ 

предмет

а 

Наставне теме Исходи 
Начин 

провере 

Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 
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Циљнас

таве и 

учењапр

едметаД

игиталн

исветјер

азвијање

дигитал

нeкомпе

тенцијеу

ченикар

адињихо

вогоспос

обљавањ

аза 

безбедну 

и 

правилн

уупотре

будигит

алнихур

еђајазау

чење, 

комуник

ацију, 

сарадњу 

и 

развојал

горитам

скогнач

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– унесетекст (речи и реченице) 

помоћуфизичке и/иливиртуелнетастатуре у 

програмузаобрадутекста; 

– селектује и измени (обрише, дода) 

текст; 

– именује, сачува и 

поновоотворитекстуалнудатотеку; 

–

 допишетекстнасликукоришћењемед

иторазатекст у програмузаобрадуслике; 

– именује, сачува и 

поновоотвориграфичкудатотеку; 

–

 објаснисвојимречимасврхукоришће

њапрегледача и 

претраживачазаприступсадржајимасветске

мреже; 

–

 осмисликључнеречинаосновукојихћ

енаинтернетутражитипотребнедигиталнеса

држаје; 

– објаснисвојимречима 

накојиначинсеформирајурезултатипретраге

интернета; 

–

 објаснисвојимречимазбогчегатребак

ритичкиприћисадржајимакојисеналазенаин

тернету; 

–

 објаснисвојимречимазбогчегајенеоп

-

започиње 

иницијал

ним 

процесом 

нивоа на 

коме се 

ученик 

налази и 

у односу 

на који ће 

се 

процењи

вати 

његов 

даљи ток 

напредов

ања; 

активнос

ти и 

продукти  

рада 

ученика 

самопро

цена: 

вршњач

ка 

процена: 

 ова врста 

процеса 

постигну

ћа 

ученика 

*Дигитално друштво 

 

-

Указатиученицимадавиртуелнилистпап

ирајепростор у 

оквирукогприказујуслова и 

знакове,значајкурсора, великослово, 

правопис и граматика 

-објаснити и 

демонстриратиначинуношењатекста,оз

начавањатекстазадодавањеилибрисање 

-показати и 

објаснитиначинзачувањедокумента 

-демонстриратипоступакименовања и 

чувањаграфичкедатотеке 

-

демонстриратиначинприступањасадржа

јимасветскемреже 

 

 

 

 

 

 

ДИГИТ

АЛНО 

ДРУШ

ТВО 

20 
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инаразм

ишљањa

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊ

Е 

ДИГИТАЛНИ

Х УРЕЂАЈА 

 

 

 

 

ходнодадигиталнесадржајепронађененаинт

ернетукористимонаетичкиначин; 

– наведепримередигитализације у 

свакодневномживотутокомкојихсестичеути

сакдаседигиталниуређајпонашаинтелигент

но; 

– објасништаједигиталниуглед и 

какосеонизграђује; 

– одабирадигиталнесадржајенаоснову 

PEGI ознаке у складусасвојимузрастом 

(самосталноилисараднички); 

– препознадигиталнонасиље и 

реагујенаодговарајућиначин; 

– направи 

личнипланкоришћењадигиталнихуређајауз

помоћнаставника; 

–

 означиначинкомуникацијепутеминт

ернетакојинајвишеодговараконтексту у 

комесекомуникацијадешава; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природно 

се 

надовезуј

е на 

процес 

самопроц

ена - 

ученици 

раде у 

пару или 

групи на 

истом 

задатку и 

имају 

могућнос

т да, 

делећи 

одговорн

ост, 

стварају 

и 

исправља

ју 

решења, 

те 

пружају 

конструк

тивне 

повратне 

информа

ције.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Понашањенаинтернету  -

интернетбонтон. 

-

Остављањеличнихподатакаприкоришће

њудигиталних уређаја. 

-

Подстицатиученикеданаведунекеодпод

атакакојиспадају у личнеподатке и 

упознатиученикесачињеницомдакориш

ћењемдигиталнихуређаја остављамо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕ

ДНО 

КОРИ

ШЋЕЊ

Е 

ДИГИТ

АЛНИХ 

УРЕЂА

ЈА 

5 
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АЛГОРИТАМ

СКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉА

ЊA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

 решаваалгоритамскиједноставанпро

блем у 

визуелномпрограмскомјезикучијерешавањ

еможедазахтевапонављање 

(програмскициклус); 

- 

отворена 

питања:  

Поставља

ње 

отворени

х питања 

један је 

од 

начина на 

који 

наставни

к може да 

постигне 

постигну

ћа својих 

ученика, 

али и да 

допринес

е 

продубљ

ивању 

њиховог 

разумева

ња 

конкретн

ог 

. 

 

личнеподаткенаинтернету, а 

датогачестонисмонисвесни.  

-Разговаратисаученицима 

онепримеренојкомуникацији 

(говормржње, вређање, 

омаловажавање), као и о 

ризичнојкомуникацији. 

-

Ученицитребадакреирајупримердневно

гпланарада, а 

наставниктребадаихсаветујекакодаодре

деприоритете. 

 

 

 

 

 

У 

оквируактивностизадостизањеисходасв

ојимречиманаставникобјаснипојамалго

ритам и 

анализираједноставанпознатипоступакк

ојисадржипонављања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОР

ИТАМ

СКИ 

НАЧИ

Н 

РАЗМИ

ШЉА

ЊA 

11 
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–

 утврдиштајерезултатизвршавањадат

огједноставногалгоритма/програмакојисад

ржипонављање; 

– уочи и исправигрешку у 

једноставномалгоритму/програмукојисадр

жипонављање; 

–

 решаваалгоритамскиједноставанпро

блем у 

визуелномпрограмскомјезикучијерешавањ

еможедазахтевагранање; 

– наведенекеодоператорапоређења 

(мање, веће и једнако) и у 

конкретномпримерупредвидирезултатњихо

вогизвршавања (тачно, нетачно); 

– наведеаритметичкеоператоре  (+, -, 

* и /) и у 

конкретномпримерупредвидирезултатњихо

вогизвршавања; 

-

 примениблоковеоператорапоређења

прикреирањупрограма у 

визуелномпрограмскомјезику, 

којисадржегранање. 

 

 

 

Иницирати хеуристички разговор о 

питањима употребе гранања и 

понављања у програмима. 
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17.1.9. Изборни програм- Верска настава 

Обавезна настава Изборни програм 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начин 

провере 

Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

 

Упознавање деце са 

библијском историјом 

стварања човека са освртом 

на везу човека и претходно 

створене творевине иако се 

човек разликује. Ова се 

разлика огледа у слободи 

човека да жели да постоји 

слободно у односу на 

природу која га окружује, као 

када воли некога коме жели 

вечност, тј.бесмртност, те се 

стога не мири са његовом 

смрћу и губитком. На концу, 

човек има задатак да се брине 

о творевини узводећи је ка 

Богу. 

 

 

1. Увод 

 

2. Бог ствара свет и 

човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бог нас воли 

 

 

 

 

 

Ученици треба да 

схвате да је Бог 

створио човека као 

личност, а да је 

природа саставни 

део бића човековог 

и да је она створена 

за вечност и то као 

заједништво са 

Богом у Христу 

преко човека и 

његове слободе.  

 

 

Ученици треба да 

спознају да је Бог из 

љубави створио 

свет за вечност. 

 

 

 

Тест, квиз 

 

 

 

Указати на веру 

православне цркве да је 

Бог створио елементе 

природе(воду, ваздух, 

земљу, светлост) посебно, 

сва небеска тела, као и 

сваку животну врсту 

посебно и то у различитим 

временским раздобљима и 

то ни из чега, слободно , 

из љубави. Свет је по себи 

и својој природи 

потенцијално 

смртан(временско-

просторна раздељеност 

бића) ако нема некога ко 

ће га ујединити чувајући 

његове разлике. Те 

разлике је створио Бог, те 

 

1 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 
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4. Заједница Бога и 

света кроз човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Литургија – 

преображени свет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Човек и природа 

 

 

Да је човек 

одговоран за 

историју и 

постојање природе 

и да ту одговорност 

истински остварује 

једино ако живи 

таквим начином 

живота који је 

утемељен на 

будућем Царству 

Божијем и његовој 

структури. 

 

 

Треба да уоче да се 

структура створеног 

света огледа у 

литургији. Човек је 

створен са циљем 

да уједини сву 

природу и да је 

преко себе сједини 

са Богом чиме ће се 

превазићи смрт у 

природи, што значи 

да је човек створен 

смо и ми дужни да их 

поштујемо и чувамо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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као свештеник у 

природи. 

 

 

Треба да уоче 

разлику између 

природе и личности 

код човека. 
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17.1.10.Изборни програм - Грађанско васпитање 

Обавезнанастава Изборни програм 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

 

Циљнаставе и учења 

Грађанског васпитања 

је подстицање развоја 

личности која је 

одговорна према 

својим правима и 

правима других, 

отворена за договор и 

сарадњу и спремна да 

активно учествује у 

животу школске и 

локалне заједнице, 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а 

сви равноправни 

 

 

 

 

 

 

− својим 

понашањем 

показује да 

прихвата 

различитост 

других; 

− препознаје у 

свом окружењу 

примере 

неједнаког 

поступања према 

начин на који 

ученик учествује 

уактивностима, како 

прикупља податке, 

како аргументује, 

евалуира, 

документује. Посебно 

поуздани показатељи 

су квалитет 

постављених питања, 

способност  да се нађе 

веза међу појавама, 

наведе пример, 

промени мишљење у 

 

Изборни 

програм Грађанско 

васпитањеза трећи 

разред организован 

је по моделу спирале 

што значи да су 

садржаји дати у исте 

четири области 

(Људска права, 

Демократско 

друштво,Процеси у 

савременом свету и 

Грађански 

 

14 
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уважавајући принципе, 

процедуре и вредности 

демократског друштва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

 

Ја и други у  

локалној заједници 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Снага узајамне 

помоћи 

 

 

 

некој особи или 

групи на основу 

неког њиховог 

личног својства; 

− се понаша на 

начин који 

уважава 

сопствене и туђе  

потребе, права и 

осећања у 

свакодневним 

ситуацијама; 

− препознаје 

примере 

солидарности у 

свом окружењу, 

причама, 

филмовима; 

− укаже 

вршњацима на 

особе или групе 

у свом окружењу 

којима је 

потребна помоћ 

и подршка; 

− објасни разлику 

између 

саосећања, 

солидарности и 

контакту са 

аргументима, 

разликују чињенице 

од интерпретације, 

изведе закључак, 

прихвати другачије 

мишљење, примени 

научено, предвиде 

последице, дају 

креативна решења. 

Такође, наставник 

прати и вреднује како 

ученици међусобно 

сарађују, како 

решавају сукобе 

мишљења, како једни 

другима помажу, да 

ли испољавају 

иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, 

да ли показују 

критичко мишљење 

или критицизам, 

колико су креативни. 

Када су у питању 

активности ученика у 

оквиру последње 

области, ученици не 

треба да буду 

оптерећени 

резултатима јер и из 

неуспелих акција 

може се пуно тога 

активизам) али се 

они проширују и 

продубљују, а 

исходи се 

надограђују или се, 

ако је у питању 

вештина, даље 

развијају. Све 

четири области су 

једнако важне, а 

наставник их, у 

непосредном раду са 

ученицима, 

интегрише јер 

између њих постоји 

природна веза.  

Од ученика се 

очекује не само да 

упознају локалну 

заједницу већ и да 

имају критички 

однос према њој, у 

смислу да 

промишљају шта све 

недостаје или није 

довољно развијено 

како би она у што 

већој мери 

задовољавала 

потребе свих 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

солидарности у 

локалној заједници 

сажаљења на 

датом примеру; 

− укаже на 

упрошћено, 

поједностављено, 

генерализовано и 

најчешће 

нетачно 

приказивање 

некога на 

приказаним 

примерима; 

− наведе неколико 

институција у 

свом окружењу 

које брину о 

потребама и 

правима грађана, 

посебно деце; 

− наведе шта би 

волео да има у 

својој локалној 

заједници што 

сада недостаје; 

− тражи помоћ у 

ситуацијама 

кршења својих 

или туђих права;  

научити.Истовремено, 

наставник пружа 

подршку ученицима 

да и сами процењују 

сопствено 

напредовање и 

напредовање групе. 

 

 

 

грађана који ту живе 

. 

Кроз различите 

активности и 

примере потребно је 

ојачати ученике да 

разликују 

саосећање, 

сажаљење и 

солидарност. Као 

илустрацију 

наводимо пример 

односа према 

слепим особама где 

ученицима треба да 

буде јасно да је 

саосећање кад 

осећамо колико им 

је тешко да се 

самостално крећу 

улицама уз помоћ 

белог штапа, да је 

солидарност када 

осмишљавамо како 

помоћи тим лицима 

да се лакше крећу 

самостално, а да је 

сажаљење  вид 

дискриминације у 

коме се слепе особе 

доживљавају као 

6 
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− наведе једно 

удружење 

грађана у свом 

окружењу и 

опише чиме се 

бави; 

− опише на које 

све начине деца 

његових/њених 

година могу да 

брину о својој 

локалној 

заједници; 

− пажљиво слуша 

саговорника, 

слободно износи 

мишљење, 

образлаже идеје, 

даје предлоге и 

прихвата да 

други могу 

имати другачије  

мишљење; 

− испољава 

заинтересованост 

за сарадњу и 

учешће у 

групном раду; 

мање способне, 

другачије, мање 

вредне или јадне. 
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17.1.11.  Остали облици образовно васпитног рада 

 

План рада допунске наставе  

− заједно са 

осталим 

ученицима 

учествује у 

проналажењу 

особа којима је 

потребна помоћ, 

у изради плана и 

реализацији 

акције, њеној 

промоцији и 

вредновању. 

 

   УКУПНО 36 
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ТЕМА -  САДРЖАЈ 

 

 

 

Опис садржаја теме * 

IX,X,XI,XII 4 Бројеви до 1000,први део − прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на 

бројевној правој 

− изврши рачунске операције сабирања и одузимања, писмено и усмено (до 

1000) 

-прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским 

цифрама (до 1000) 

XII 1 Геометрија,први део − црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат 

 

 

II,III 2 Бројеви до 1000,други део −  изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000) 

 

IV 1 Мерење и мере − Измери и упореди величине (дужина, маса, запремина течности и време) 

V 1 

 

Геометрија 2.део − одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца 

током 

године 

4  

Књижевност 
− чита са разумевањем различите текстове;  

− одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном 

тексту; 

− именује главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

током 

године 

3 Језик 

 
− разликује врсте  речи у типичним случајевима; 

-примењује основна правописна правила 

током 

године 

2  

Језичка култура 
− попуни једноставан образац у који уноси  основне личне  податке; 

- чита текст поштујући интонацију реченице/стиха 

Укупно 18  

 

 

 

 

План рада додатне наставе 
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ТЕМА -  САДРЖАЈ 

 

 

 

Опис садржаја теме * 

IX,X 5 Природни бројеви(декадни 

запис,пребројавање бројевних 

скупова,изрази,нумерација) 

-редослед рачунских операција 

-игре цифрама и знацима 

-бројевни низови 

-једначине и неједначине 

-задаци комбинаторике 

 

XI,XII,I,II,III 6 Сложени задаци -решавање задатака методом теразија 

-решавање задатака путем лажне претпоставке 

-решавање задатака обрнутим редом 

-задаци пресипања 

-проблеми кретања 

III 2 Дешифровање -задаци дешифровања 

IV,V 3 

 

Магичне шеме -магични квадрати 

-латински квадрати 

-магичне шеме 

 

VI 2 Квадрат,правоугаоник и троугао 

 

-обим правоугаоника,квадрата и троугла 

Укупно 18  

 

 

 

 

 

17.1.12.План рада одељењског старешине 

 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1  
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Циљ наставе је развој моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање ученике са школским животом и односима 

којима уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених навика и формирање 

става о заштити животне средине 
 

 

ред. 

број 

Активности/теме 
Време 

реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

1. 
Упознавање ученика са темама рад одељењске 

заједнице (мотивисање за активно учешће) 
септембар Разговор ОС, У 

2. 
Правила понашања у школи из протокола о заштити од 

насиља 
септембар Разговор ОС, У 

3. 
Формирање радних навика: „дневно планирање и 

методе активног учења 
септембар Разговор ОС, У 

4. Омиљене игре септембар Разговор ОС, У 

5. Правила понашања на екскурзији септембар Разговор-правила понашања ОС, У 

6. Дечија недеља; Буквар дечијих права октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. Здравствено васпитање:Недеља здраве исхране октобар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

8. Агресивно понашање октобар Разговор ОС, У 

9. Улога родитеља у нашем одрастању октобар Разговор ОС, У 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар Разговор ОС, У 

11. 
Како користимо слободно време(развијање позитивних 

интересовања) 
новембар Разговор ОС, У 

12. 
Подстицање сарадничких односа у одељењу: 

толеранција, различитости, помоћ другу и др. 
новембар Разговор, радионица ОС, У 

13. Здравствено васпитање:Болести зависнсти новембар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

14. 
Професионална орјентација: Занимање мојих 

родитеља 
децембар Разговор, посета занатлији ОС, У 
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15. Како користимо компјутер (превенција злоупотребе децембар Разговор ОС, У, 

16. Здравствено васпитање: Здравље зуба децембар Разговор, презентација ОС, У,здравств.радник 

17. Припреме за Новогодишњи вашар децембар Разговор, израда честитки ОС, У 

18. 
Анализа постигнутог успеха на крају првог 

полугодишта 
децембар Разговор ОС, У,СС 

19. Прочитао сам на распусту јануар Разговор ОС, У 

20. Учешће у прослави Дана Светог Саве јануар Разговор,припрема приредбе ОС, У 

21. Правила безбедности у саобраћају фебруар Разговор, презентација ОС, У, полицајац 

22. 
Развијање моралних особина, вредновање различитих 

поступака, пример из живота 
фебруар Разговор ОС, У 

23. Помоћи другу када му је тешко? фебруар Разговор ОС, У 

24. Посета Замку културе у Врњачкој Бањи фебруар Разговор, обилазак ОС, У 

25. У сусрет 8. марту март Разговор, израда честитки ОС, У 

26. Здравствено васпитање: Предпубертет март Разговор-предавање ОС, У,здравств.радник 

27. Часописи које читам (неговање дечијих интересовања) март Разговор ОС, У 

28. Анализа постигнутог успеха март Разговор ОС, У,СС 

29. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април Разговор,украшавање пр. ОС, У 

30. Уређење учионице и школског дворишта април Уређење простора ОС, У 

31. Како сам провео пролећни распуст април Разговор ОС, У 

32. Мала олимпијада мај Разговор,спортске активн. ОС, У 

33. Учешће у прослави Дана школе мај Разговор, припрема приредбе ОС, У 

34. Припрема за излет мај Разговор-правила понашања ОС, У 

35 
Анализа постигнутог успеха на крају другог 

полугодишта 
мај Разговор ОС, У,СС 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 
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Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 
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18.ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

18.1. Листа предмета и активности и годишњи фонд часова у четвртом  разреду 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик 5 180 

2.  Енглески језик 2 72 

3.  Математика 5 180 

4.  Природа и друштво 2 72 

5.  Ликовна култура 2 72 

6.  Музичка култура 1 36 

7.  Физичко и здравствено васпитање 3 108 

УКУПНО: А 20 720 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ Нед. Год. 

1.  Верска настава/ Грађанско васпитање2 1 36 

УКУПНО: Б 1 36 

УКУПНО: А + Б 20 792 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  Нед. Год. 

1.  Редовна настава 22 792 

2.  Пројектна настава3 1 36 

3.  Допунска настава 1 36 

4.  Додатни рад 1 36 

5.  Настава у природи** 7-10 дана годишње 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
Нед. Год. 

1.  Час одељењског старешине 1 36 
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2.  Ваннаставне активности4 1-2 36-72 

3.  Екскурзија5 1-3 дан годишње 

 

2 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
3Пројектна настава је обавезна за све ученике. 
4Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, 

медија и спорта. 

5Екскурзија се изводи у случају нереализовања наставе у природи. 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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Обавезна настава 18.1.1.српски језик 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

Циљ учења Српског 

језика јесте да 

ученици овладају 

основним 

законитостима 

српског 

књижевног језика 

ради правилног 

усменог и писаног 

изражавања, 

негујући свест о 

значају 

улоге језика у 

очувању 

националног 

идентитета; да се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕ- 

ВНОСТ 

 

 

− чита са 

разумевањем 

различите врсте 

текстова;  

− укратко 

образложи свој 

утисак и 

мишљење 

поштујући и 

другачије 

ставове;  

− разликује 

књижевне 

врсте: шаљиву 

народну песму, 

басну и причу о 

животињама, 

приповетку, 

роман за децу и 

драмски текст; 

− одреди тему, 

редослед 

Праћење 

напредовања и 

оцењивање постигнућа 

ученика је формативно и 

сумативно и реализује 

се у складу са 

Правилником о 

оцењивању ученика у 

основном образовању и 

васпитању. Оцењивање 

би требало да буде 

усмерено на добијање 

информација о 

обрасцима мишљења и 

условима под којим 

ученик може да примени 

знање стечено током 

наставе језичке културе 

у свакодневној 

формалној и 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

У настави књижевности 

најважније је код ученика 

развијати способност читања 

књижевних текстова са 

разумевањем, подстицати љубав 

према читању, градити осећај за 

лепо и вредно, васпитавати укус 

и неговати истрајност у читању и 

доживљавању књижевног дела. У 

разговору са ученицима треба 

неговати способност ученика да 

опишу доживљај прочитаних 

књижевних дела, изнесу 

мишљење о њима, да разумеју 

најразличитије особине и 

поступке ликова и донесу суд о 

њиховим поступцима и 

особинама, као и о различитим 

догађајима у тексту. Читање 

 

 

 

 

80 
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оспособе за 

тумачење 

одабраних 

књижевних и 

других уметничких 

дела из српске и 

светске баштине, 

ради неговања 

традиције и 

културе српског 

народа и развијања 

интеркултуралност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

догађаја, време 

и место 

дешавања у 

прочитаном 

тексту; 

− именује 

позитивне и 

негативне 

особине ликова; 

− уочи и издвоји 

основне 

елементе лирске 

песме (стих, 

строфа, рима и 

ритам); 

− тумачи идеје 

књижевног 

дела; 

− препозна 

ситуације 

кршења/оствари

вања права 

детета  и 

стереотипе у 

књижевним 

делима; 

− уочи 

персонификациј

у и разуме њену 

улогу у 

књижевном 

делу; 

неформалној 

комуникацији.  

Процес праћења 

и вредновања једног 

ученика треба започети 

иницијалном проценом 

нивоа постигнућа 

ученика. Акценат би 

требало да буде на 

учениковим 

способностима – на 

ономе што ученик може 

или покушава да учини. 

Током процеса наставе и 

учења учитељ 

континуирано и на 

примерен начин указује 

ученику на квалитет 

његовог постигнућа 

тако што ће повратна 

информација бити 

довољно јасна и 

информативна, како би 

била подстицајна за 

даље напредовање 

ученика. Свака 

активност је добра 

прилика за процену 

напредовања и давање 

повратне информације, 

захтева време, истрајност и 

посвећеност, а неговање ових 

карактеристика представља 

основ за сва даља учења. Посебно 

је важно што књижевност код 

ученика развија емпатију, тиме 

што се ученици уживљавају у 

естетски свет дела и емотивно га 

проживљавају. Настава 

књижевности јача национални и 

културни идентитет ученика, 

кроз упознавање своје 

књижевности и културе, као и 

књижевности и културе других 

народа. 

 

Током обраде књижевних 

текстова ученици развијају прва 

литерарно-естетска искуства и 

формирају своје ставове о делу 

које слушају или читају. Учитељ 

подстиче ученике да износе своје 

ставове и образлажу их 

примерима из текста. 

При тумачењу текстова из 

школске и домаће лектире треба 

разликовати књижевне врсте: 

шаљиву народну песму, басну и 

причу о животињама, 

приповетку, роман за децу и 
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− разликује 

описивање, 

приповедање (у 

1. и 3. лицу) и 

дијалог у 

књижевном 

делу; 

− преприча текст 

из различитих 

улога/перспекти

ва; 

− уочи основни 

тон књижевног 

текста (ведар, 

тужан, шаљив); 

− уочи 

супротстављено

ст лица у 

драмском 

тексту;  

− чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

− изражајно 

рецитује песму 

и чита прозни 

текст; 

− изводи драмске 

текстове; 

− усвоји 

позитивне 

људске 

а ученике треба 

оспособљавати и 

охрабривати да 

процењују сопствени 

напредак у остваривању 

исхода предмета, као и 

напредак других 

ученика.  

 

 

драмски текст; одредити тему, 

редослед догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

именовати позитивне и негативне 

особине ликова; уочити битне 

појединости у описима бића и 

природе; уочити природу хумора 

у књижевном тексту и разумети 

идеје књижевног дела.  

Ученик треба да уочи 

основне одлике лирске песме 

(стих, строфа, рима и ритам), 

запази персонификацију у 

књижевном делу и разуме њену 

улогу; разликује описивање, 

приповедање и дијалог у 

књижевном делу; прави разлику 

између приповедања у 1. и 

приповедања у 3. лицу у 

књижевном тексту; уочи основни 

тон књижевног текста (ведар, 

тужан, шаљив) и уочи 

супротстављеност лица у 

драмском тексту. Развијање 

књижевних појмова код ученика 

не подразумева учење 

дефиниција, већ именовање и 

описно образлагање појма и 

уочавање улоге одређеног појма 

у књижевноуметничком тексту. 
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вредности на 

основу 

прочитаних 

књижевних 

дела; 

− повеже 

граматичке 

појмове 

обрађене у 

претходним 

разредима са 

новим 

наставним 

садржајима; 

− разликује речи 

које мењају 

облик (именице, 

заменице, 

придеви, 

бројеви, 

глаголи) и уочи 

оне које су увек 

у истом облику; 

− одреди основне 

реченичне 

чланове; 

− разликује врсту 

речи од службе 

речи у 

реченици; 

− поштује и 

примени 

основна 

Књижевни појмови се најпре 

уочавају у одговарајућем тексту, 

а затим се тумачи њихова 

функција. 

Приликом обраде 

лирских, епских и драмских 

текстова за децу ученици се 

мотивишу на читав низ 

стваралачких активности које 

настају поводом дела (изражајно 

рецитовање лирске песме, 

читање прозног текста 

интерпретативно, сценски наступ 

– извођење драмског текста, 

драмска игра, драмски дијалози, 

гледање дечје позоришне 

представе и филмова за децу, 

снимање и коментарисање 

драматизованих одломака).  

Часови књижевности могу 

се употпунити коришћењем 

дигиталних садржаја. 

Наставницима и ученицима могу 

бити од велике помоћи аудио 

записи, на којима се чује како 

глумци изражајно и 

интерпретативно назују изабране 

текстове. Такође, у наставу треба 

увести разноврсне стваралачке 

активности којима се врши 
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правописна 

правила; 

− правилно пише 

сва три модела 

управног 

говора; 

− употреби 

основне облике 

усменог и 

писменог 

изражавања: 

препричавање, 

причање и 

описивање; 

− употреби речи 

истог облика, а 

различитог 

значења, као и 

речи истог 

значења, а 

различитог 

облика;  

− препозна 

значење речи и 

фразеологизама 

који се 

употребљавају 

у свакодневној 

комуникацији;  

− напише 

разгледницу, 

честитку, 

систематизација обрађених 

садржаја (игре асоцијација, 

креативне слагалице, 

интерактивни задаци и квизови). 

Путем упоредне анализе 

филма и књижевног дела, 

ученици ће увидети да је филм 

независно уметничко остварење, 

као и да је књижевни текст 

инспиративан предложак за ново, 

оригинално уметничко дело.  

Корелативност је 

омогућена адекватним 

комбиновањем обавезних и 

изборних дела. Исти текст може 

се повезивати са другима на 

различите начине, према 

различитим мотивима или 

основном тону, у склопу 

пројектне наставе, која се базира 

на исходима, а не на садржајима 

учења. Међупредметну 

повезаност учитељи 

успостављају, пре свега, са 

наставом природе и друштва, 

ликовне културе, музичке 

културе, верске наставе и 

грађанског васпитања. 
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приватно 

писмо; 

− прилагоди 

језички израз 

комуникативној 

ситуацији – 

формалној и 

неформалној;  

− повеже 

информације 

исказане у 

линеарном и 

нелинеарном 

тексту и на 

основу њих 

изводи 

закључак; 

− правилно 

структурира 

текст; 

− учествује у 

предлагању 

садржаја и 

начина рада. 

 

 

 

 

Препоручује се да ученици у 

настави користе електронски 

додатак уз уџбеник 

 

     Граматика 

 

Како би се приступило 

усвајању нових садржаја, 

неопходно је да се добро утврде 

знања из морфологије: врсте речи 

и њихове граматичке категорије.  

У оквиру нових садржаја 

потребно је на примерима 

показати да неке речи мењају 

облик, а неке не (ту се пре свега 

подразумева промена именица, 

заменица и придева по падежима, 

и глагола по временима). Важно 

је да ученици уоче речи које не 

мењају свој облик (ту пре свега 

мислимо на прилоге који немају 

компарацију, предлоге, везнике и 

типичне речце, без навођења 

њихових назива).  

Пре увођења нових 

садржаја из синтаксе треба 

обновити знања о реченици и 
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разликовању различитих врста 

реченица по облику и значењу.  

У четвртом разреду уводи се 

појам реченичних чланова и 

појам службе (функције) речи у 

реченици. Служба субјекта 

усваја се на примерима именица 

и личних заменица. Треба јасно 

указати на разликовање врсте 

речи (именица, заменица) и 

службе (субјекат). Глагол као 

врста речи јавља се у служби 

предиката. Усвајање предиката 

треба започети са примерима 

глагола у презенту, а затим са 

примерима глагола у прошлом и 

будућем времену, уз указивање 

на разликовање простих облика 

у садашњем и сложених у 

прошлом и будућем времену. 

Посебно треба истаћи примере 

типа Дечак је јуче читао (када 

помоћни глагол није уз нелични 

глаголски облик). Именице 

поред службе субјекта могу 

имати и службу објекта. На 

јасним и неспорним примерима 

објаснити појам објекта (нпр. 

Дечак чита књигу.). Уз обраду 

објекта може се указати и на 
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промену облика речи (књига: 

књигу). Атрибут треба објаснити 

преко примера када је придев уз 

именицу, у оквиру групе речи са 

службом субјекта или објекта 

(не у оквиру прилошкох 

одредаба). Кроз примере треба 

показати да у служби субјекта, 

објекта и прилошких одредаба за 

место, време и начин могу бити 

речи и групе речи. Усвајање 

реченичних чланова треба да иде 

постепено од најједноставнијих 

примера ка сложенијим. 

 

У претходним разредима 

обрађен је први и други модел 

управног говора тако да је 

неопходно направити 

систематизацију, а затим увести 

и трећи модел. Неопходно је 

моделе управног говора повезати 

са правописним правилима и 

употребом знакова навода и 

запете. 

Наставу граматике треба 

повезивати са наставом 

књижевности тако што 

књижевни текстови из програма 
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могу послужити за граматичку 

анализу и послужити као пример 

употребе врста речи у реченици, 

службе речи у реченици и 

различитих врста реченица по 

облику и значењу. Примери 

треба да буду једноставни за 

анализу. Учитељ може и да 

прилагоди текст, тако да примери 

буду типични. 

 

 

Правопис 

Правописна правила 

ученици треба да усвајају 

постепено, уз понављање и 

вежбање већ наученог и уз 

усвајање нових садржаја, и то 

путем различитих вежбања како 

на нивоу речи тако и на нивоу 

реченице и краћих текстова. 

Писање имена становника 

држава и насеља, имена улица и 

тргова, назива институција, 

предузећа и установа, 

манифестација, као и писање 

устаљених имена историјских 

догађаја и историјских личности 
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потребно је повезати са наставом 

предмета Природа и друштво. 

Писање имена из уметничких 

дела и писање имена животиња 

потребно је повезати са наставом 

књижевности Писање речце ли 

обрађено је у другом разреду, а 

сада се уводе и мало сложенији 

примери. Због честе погрешне 

употребе пожељно је посебно 

указати на разликовање 

скраћеног упитног облика је ли 

(је л’) и узрочног везникајер 

(честе грешке: Јер имаш оловку? 

уместо Је л’ имаш оловку? и 

сл.).Писање предлога са уз 

заменице обрадити само уз 

типичне примере са мном, с њом, 

с тобом и сл. Писање 

вишечланих бројева треба 

повезати са наставом 

математике. 

. 

 

 

 

Језичка култура обухвата 

усмено и писмено изражавање. 
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Наставни рад у овој области 

реализује се у садејству са 

другим двема областима: са 

језиком и књижевношћу, али и 

кроз самосталне наставне 

јединице. Ваљано усмено и 

писмено изражавање омогућава 

ученику да успешно учи и 

савлада и друге школске 

предмете. 

Основни облици усменог 

и писменог изражавања 

(препричавање, причање, 

описивање) представљају 

темељне програмске садржаје за 

усавршавање и неговање језичке 

културе ученика. У четвртом 

разреду требало би подстицати 

ученике да препричавају, причају 

и описују и на сажет и на 

опширан начин како усмено, тако 

и писмено. 

 

 

 

Препричавање је један од 

најпопуларнијих облика усменог 

и писменог изражавања у млађим 
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разредима основне школе. Да не 

би постало импровизовано, свако 

препричавање мора да има свој 

циљ и планско усмеравање. 

Унапред би требало да се зна које 

ће садржаје ученик препричавати 

у наставним околностима. Избор 

треба да обухвати различите 

врсте текстова/садржаје. 

Потребно је усмеравати ученике 

како да одаберу чињенице, како 

да одвоје главно од споредног и 

мање битног и како да следе 

хронолошки ток садржаја. 

Потом, требало би водити рачуна 

о томе да се препричавају само 

они садржаји који испуњавају 

програмске захтеве и који су 

ученицима претходно 

протумачени/анализирани, 

предочени, објашњени. Будући 

да у четвртом разреду настава 

језичке културе усложњава и 

повећава захтеве на плану овог 

облика изражавања ученика, 

требало би их подстицати, 

између осталог, да препричавају 

текстове/садржаје у целини и по 

деловима, али имајући у виду 

план препричавања. Потребно је 

и вредновати препричавање, тј. 
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упутити ученике на мање или 

више успеле сегменте овог 

облика изражавања. 

Причање представља 

стваралачко изражавање без 

обзира на то да ли је у питању 

стварност или фантазија, тј. да ли 

је реч о репродуковању неког 

доживљаја, догађаја и 

замишљеног садржаја (из света 

дечије маште). Најчешће се 

почиње са причањем доживљаја, 

па потом догађаја. За причање је 

потребан посебан интелектуални 

напор и развијеност језичке 

компетенције на одређеном 

нивоу што ће се одразити на 

избор тематске грађе и њених 

значајних појединости и на начин 

језичког уобличавања свих 

структурних елемената приче. 

Потребно је указати ученицима 

да могу слободније да износе 

личне доживљаје, ставове, да 

буду маштовити и оригинални, 

да се емоционално и сликовито 

изражавају. Требало би водити 

рачуна о поштовању основних 

методичких начела која се односе 

на организацију овог вида 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

језичког испољавања ученика: 

планирање, подстицање, 

усмеравање и вредновање. У 

четвртом разреду је посебно 

значајна корелација са 

садржајима из других двеју 

области (језика и књижевности), 

због чега би предност требало 

дати причању у дијалошкој 

форми, односно уношењу 

дијалога, управног говора у 

структуру казивања.  

Описивањејесте 

најсложенији облик језичког 

изражавања на овом узрасту. 

Међутим, у мањој или већој 

мери, заступљено је у 

свакодневној комуникацији и 

зато је неопходно посветити му 

посебну пажњу. Због бројних 

узрасних ограничења у раду са 

најмлађим ученицима, овој врсти 

језичког изражавања потребно је 

приступити одговорно и уз 

поштовање принципа наставне 

условности и поступности 

приликом постављања захтева: 

оспособљавати ученика да 

пажљиво посматрају, уочавају, 

откривају, упоређују, па тек онда 
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дату предметност да мисаоно 

заокруже и језички уобличе. 

Будући да се описивање често 

доводи у блиску везу са читањем 

и тумачењем текста (посебно 

књижевноуметничког), требало 

би стално усмеравати пажњу 

ученика на она места у овој врсти 

текстова која обилују описним 

елементима (опис односа међу 

предметима, бићима и појавама; 

описивање природе, личности, 

књижевних ликова и сл.), јер су 

то и најбољи обрасци за спонтано 

усвајање описивања као трајне 

вештине у језичком испољавању. 

Да би се ученици навикли да се 

клоне стереотипа при описивању, 

потребно их је подстицати да 

пишу о ономе што је њима 

блиско или што је на њих дубоко 

деловало. Циљеве и задатке ове 

врсте вежбања требало би 

постепено усложњавати – од 

једнолинијске дескрипције 

видљивог до промишљеног, 

аналитичког изражавања 

доживљаја стварности у којој ће 

бити истакнута самосталност и 

индивидуалност ученика. Стога 

се понекада описивање може 
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комбиновати са методом 

разговора, графичким 

представљањем или са методом 

посматрања. Остали општи 

методички приступи овом 

значајном облику језичког 

изражавања исти су или слични 

као и код препричавања и 

причања (од планирања, преко 

реализације планираних 

активности, до вредновања 

постигнутог и функционалног 

повезивања са сродним 

садржајима какви су и усмена и 

писмена вежбања за стицање, 

усавршавање и неговање језичке 

културе ученика). 

Наставној јединици 

Разгледница, честитка, писмо 

требало би приступити 

функционално. Требало би 

подстицати ученике да сами 

напишу разгледницу, честитку 

или писмо, али би им требало, 

најпре, предочити одређена 

правила која се односе на ове 

облике писане комуникације. 

Врсте језичких вежби 

потребно је одабрати у контексту 

наставног садржаја. То могу бити 
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допуњавање реченица 

предикатом у садашњем, 

прошлом и будућем времену; 

проширивање реченица; 

укрштене речи; асоцијације и 

слично. 

Писмени задаци 

представљају најсинтетичнији 

облик деловања у развијању 

језичке културе ученика и могу 

недвосмислено указати на ефекте 

наставе српског језика и 

књижевности у целини. У 

четвртом разреду ученици 

израђују два школска писмена 

задатка – један у првом и један у 

другом полугодишту. Оба 

писмена задатке требало би 

писати ћириличким писмом. 

Пожељно је да исправак првог 

писменог задатка ученици пишу 

ћириличким, а другог 

латиничким писмом. 

 

 

   УКУПНО 180 

Обавезна настава 18.1.2.математика 



 

216 
 

Предме

т: 

МАТЕМАТИКА    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова по 

темама 

Циљ 

учењаМатематике је 

да ученик, 

овладавајући 

математичким 

концептима, знањима 

и вештинама, развије 

основе апстрактног и 

критичког мишљења, 

позитивне ставове 

према математици, 

способност 

комуникације 

математичким 

језиком и писмом и 

примени стечена 

знања и вештине у 

даљем школовању и 

решавању проблема 

из свакодневног 

живота, као и да 

формира основ за 

даљи развој 

1. БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− одреди 

месну 

вредност 

цифре; 

− изврши 

четири 

основне 

рачунске 

операције у 

скупу N0; 

− састави 

израз, 

израчуна 

вредност 

бропрочита, 

запише и 

упореди 

природне 

бројеве и 

прикаже их 

на бројевног 

израза и 

примени 

својства 

рачунских 

операција; 

Саставни део 

процеса развоја 

математичких знања 

у свим фазама 

наставе је и праћење 

и процењивање 

степена остварености 

исхода, које треба да 

обезбеди што 

поузданије 

сагледавање развоја 

и напредовања 

ученика. Тај процес 

треба започети 

иницијалном 

проценом нивоа на 

коме се ученик 

налази. Прикупљање 

информација из 

различитих извора 

(свакодневна 

посматрања, 

активност на часу, 

учествовање у 

1. БРОЈЕВИ 

Знања о рачунским 

операцијама даље се проширују 

писменим поступцима сабирања 

и одузимања, множења и 

дељења у скупу природних 

бројева, упознавањем поступака 

прво уз помоћ таблица месних 

вредности, а затим скраћеним 

поступцима са потписивањем. 

При увежбавању техника 

рачунања са вишецифреним 

бројевима треба водити рачуна о 

сврсисходности захтева и 

могућностима примене знања у 

реалним ситуацијама. 

Препоручљиво је да се брзина и 

сигурност у израчунавању збира 

и разлике бројева увежбава на 

примерима у блоку бројева до 1 

000 000, а производа и 

количника на примерима 

множења, односно дељења (са и 

без остатка) највише 

132 

(42+90) 
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математичких 

појмова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− реши 

једначине и 

неједначине 

и провери 

тачност 

решења; 

− реши 

проблемски 

задатак 

користећи 

бројевни 

израз, 

једначину 

или 

неједначину; 

− процени 

вредност 

израза са 

једном 

рачунском 

операцијом; 

− одреди 

вишеструке 

декадне 

јединице 

најближе 

датом броју; 

− прочита и 

запише 

разломке 

облика  

(m, n ≤ 10); 

разговору и 

дискусији, 

самосталан рад, рад у 

групи, тестови) 

помаже наставнику 

да сагледа 

постигнућа (развој и 

напредовање) 

ученика и степен 

остварености исхода. 

Свака активност је 

добра прилика за 

процену 

напредовања и 

давање повратне 

информације, а 

важно је ученике 

оспособљавати и 

охрабривати да 

процењују сопствени 

напредак у учењу. 

 

 

двоцифреним бројем. Негује се и 

развија навика процењивања 

вредности израза и провере 

тачности рачуна. Ученике треба 

упутити да проверу тачности 

могу радити и калкулатором као 

и да могу користити апликације 

да би увежбали технике 

рачунања. 

Утврђују се својства 

операција која се изражавају 

реторички и симболички 

(формулама). Кроз примере 

ученицима се указује на 

функционалну примену 

својстава операција при 

рачунању.  

Поред утврђивања способности 

израчунавања вредности 

простих и сложених бројевних 

израза, код ученика се развија 

способност састављања 

бројевних израза и израза са 

променљивом на основу 

инструкција или математичког 

моделовања проблема 

-Решавање једначина заснива се 

на познавању рачунских 

операција и њихове међусобне 
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2. ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

 

 

 

− упореди 

разломке 

облика  са 

једнаким 

бројиоцима 

или 

имениоцима;  

− сабере и 

одузме 

разломке са 

једнаким 

имениоцима;

сабере и 

одузме 

децималне 

бројеве са 

највише две 

децимале; 

− чита, 

користи и 

представља 

податке у 

табелама 

или 

графичким 

дијаграмима;  

− формира низ 

на основу 

упутства; 

− реши задатак 

применом 

повезаности. Ученици се 

упућују да утврде вредности које 

би могла имати непозната у 

неједначини и у том скупу 

утврђује се за које вредности 

непознате се добија тачна 

неједнакост. Решавање 

неједначина заснива се на 

таблицама или на решавању 

одговарајућих једначина и 

познавања функционалне 

зависности резултата рачунских 

операција од њених 

компонената.лемске ситуације.  

 Развијасе способност и 

навика ученика да усмено и 

писмено образложе поступке 

решавања задатка уважавајући 

чињеницу да често постоји више 

начина да се дође до решења. 

Ученици се подстичу да користе 

различите методе решавања 

проблема, укључујући и 

визуелно представљање 

проблемске ситуације (нпр. 

метод дужи, метод 

правоугаоника). 

Важно је омогућити ученицима 

да решавају задатке који ће 

допринети даљем развијању 

 

 

 

 

 

12 

(4+8) 
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3.МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

различитих 

начина 

 

 

 

 

 

 

− именује 

елементе и 

опише 

особине 

квадра и 

коцке; 

− црта мреже и 

прави 

моделе 

квадра и 

коцке; 

− препозна 

сликовну 

представу 

изгледа тела 

посматраног 

са 

различитих 

страна; 

− прочита, 

упореди и 

математичко логичког мишљења 

и припреми за бављење појмом 

функције у наредним разредима.  

 

Даље се развија појмовно 

разумевање разломка облика  

(m, n ≤ 10) анализом визуелних 

представа помоћу правоугаоних 

модела, кружног дијаграма и др. 

Упоређивање разломака заснива 

се на визуелним представама 

при чему се прво обнавља 

упоређивање разломака са 

једнаким имениоцима, а затим 

се раде случајеви упоређивања 

разломака са једнаким 

бројиоцима. Уочавају се 

еквивалентни разломци. 

Сабирају се и одузимају 

разломци са једнаким 

имениоцима, представљени 

визуелно, при чему се раде само 

случајеви код који је резултат 

мањи или једнак два цела. 

Упознаје се децимални 

запис бројева са највише две 

децимале у контексту мерења 

дужине. Поступци сабирања и 

 

 

28 

(9+19) 

За 

реализацију 4 

писмена 

задатака (у 

трајању од по 

једног часа), са 

исправкама, 

планирано је 8 

часова. 
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претвори 

израчуна 

површину 

квадрата и 

правоугаони

ка; 

− израчуна 

површину и 

запремину 

квадра и 

коцке; 

реши 

проблемске 

задатке у 

контексту 

мерења. 

 

 

 

 

− запише 

резултат 

мерења 

дужине 

децималним 

бројем са 

највише две 

децимале; 

− прочита, 

упореди и 

одузимања бројева у 

децималном запису обухватају 

само једноставне случајеве 

бројева са истим бројем 

децимала 

2.ГЕОМЕТРИЈА 

У четвртом разреду, 

заокружује се прва етапа учења 

геометрије анализом 

геометријских тела, заснованом 

на примени знања и вештина 

стечених учењем геометрије у 

ранијим разредима. Централно 

место ове теме заузимају квадар 

и коцка, будући да се исходи 

односе на ова геометријска тела. 

 

 Разноврсним примерима 

и задацима треба стимулисати 

оријентацију у простору, 

просторну визуелизацију, 

мисаоно сагледавање простора и 

томе слично. Наведене 

способности посебно се 

унапређују уочавањем веза 

између просторних односа и 

одговарајућих равних 

репрезентација. Зато је пожељно 

код ученика развијати вештину 
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претвори 

јединице за 

мерење 

површине и 

запремине; 

− реши 

проблемске 

задатке у 

контексту 

мерења. 

 

 

представљања геометријских 

тела цртањем одговарајућих 

слика у равни (слободном руком 

и геометријским прибором). 

Веома је важно да ученици 

коректно употребљавају пуне и 

испрекидане линије за 

приказивање видљивих и 

невидљивих ивица тела у односу 

на изабрани правац посматрања, 

као и да уочавају елементе (пре 

свега праве углове) који нису 

веродостојно приказани на 

равној слици. Цртање у 

квадратној или тачкастој мрежи 

погодно је да се ученицима 

предоче разни начини 

представљања квадра и коцке у 

зависности од правца 

посматрања. Развоју визуелне 

перцепције могу допринети 

задаци који се односе на тела 

састављена од коцки истих 

димензија и у којима се захтева 

бројање коцки и цртање фигура 

које се виде посматрањем тела 

са предње и задње стране, одозго 

и одоздо, слева и здесна. 

Довољно је посматрати тела 
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сачињена од једноцифреног 

броја коцки.  

Веза између геометрије и 

информатике може се остварити 

и задацима који су инспирисани 

једноставним програмима језика 

Лого: нпр. употребом наредби 

горе, доле, лево, десно, напред, 

назад описати путању „бубе-

робота“ из једног темена коцке у 

неко друго теме (при чему је 

пожељно истицати све могуће 

путање, тј. размотрити и 

комбинаторне аспекте 

проблема). 

Пожељно је реализовати 

и један пројектни задатак којим 

би се стимулисало 

функционално знање, 

повезивање и примена наученог. 

Пројектни задатак би могао бити 

прављење поједностављене 

макете учионице. Намештај у 

учионици би требало 

представљати у облику квадра, 

односно коцке. Пре израде 

макете треба обавити мерење 

просторије и намештаја и 

погодно изабрати размеру.  
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3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Увођењу стандардних 

мерних јединица за површину 

(mm2, cm2, dm2, m2, a, ha, km2) 

треба да претходи обнављање 

мерења дужине и одговарајућих 

стандардних јединица мере, као 

и подсећање на концепт мерења 

површине геометријских 

фигура, који су ученици 

упознали у трећем разреду без 

увођења стандардних јединца. 

Важно је да ученици овладају 

претварањем мерних јединица 

из већих у мање и обрнуто, 

вишеименованих у 

једноименоване и обрнуто, као и 

упоређивањем величина датих у 

истим или различитим мерним 

јединицама. Неопходно је да 

ученици повежу идеју 

поплочавања правоугаоника 

подударним квадратима са 

формулом за израчунавање 

површине правоугаоника. У 

задацима треба потенцирати 

правилан математички запис, 

прецизност и уредност 

приликом цртања и 
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израчунавања. Реалним 

примерима треба развијати 

способност процене површина 

(просторија, станова, игралишта, 

парцела итд.) и њиховог 

међусобног односа.  

Са практичног 

становишта веома су корисни 

задаци у којима треба 

израчунати површину фигуре 

која се једноставно може 

разложити на правоугаонике и 

квадрате. Овакви задаци су 

значајни и зато што непосредно 

повезују идеју поплочавања и 

примену формула за 

израчунавање површина. На њих 

се надовезује формирање појма 

површине квадра и коцке и 

долажење до одговарајућих 

формула.  

По аналогији са 

развијањем концепта мерења 

дужине и површине, уводи се 

појам запремине коцке и квадра 

и стандардне мерне јединице за 

запремину (mm3, cm3, dm3, m3). 

Формулу за израчунавање 

запремине квадра треба повезати 
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са идејом попуњавања квадра 

истоветним коцкама.  

Стандардне мерне 

јединице за запремину треба 

повезати са јединицама за 

мерење запремине течности (l, 

dl, cl, ml, hl), које су уведене у 

трећем разреду. Пожељно је 

поменуте везе илустровати 

пресипањем воде из боце од 1 l у 

коцку странице 1 dm. Сипање 

воде из обичне кухињске 

мензуре може послужити за 

практично одређивање 

запремине посуда.  

Тема Мерење и мере 

веома је важна за повезивање 

аритметичких и геометријских 

садржаја. Примене једначина 

треба илустровати погодним 

примерима и задацима у којима 

се примењују формуле за 

израчунавање површине и 

запремине. Поред тога, важно је 

подстицати и цртање 

геометријских репрезентација 

проблемских ситуација које се 

превасходно односе на 

аритметички контекст. Ово 

последње се посебно односи на 
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примену тзв. методе дужи и 

методе правоугаоника при 

решавању аритметичких 

задатака. 

 

 

 

   УКУПНО 180 

Обавезна настава 18.1.3.природа и друштво 

Предмет: ПРИРОДА И ДРУШТВО    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова по 

темама 

Циљ учења Природe 

и друштвa јесте 

упознавање себе, свог 

природног и 

друштвеног 

окружења и 

развијање 

способности за 

одговоран живот у 

њему. 

МОЈА ОТАЏБИНА 

– РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

 

Природне и 

друштвене одлике 

Србије  

 

 

– одреди 

положај и 

границу 

Србије, 

положај 

главног 

града и 

већих 

насеља на 

географској 

карти 

Србије; 

– одреди 

положај и 

Праћење напредовања 

и оцењивање 

постигнућа ученика је 

формативно и 

сумативно и реализује 

се у складу са 

Правилником о 

оцењивању ученика у 

основном образовању и 

васпитању. Потребно 

је да наставник 

континуирано и на 

примерен начин 

При остваривању циља и 

предметних исхода предмета 

Природа и друштво мора се 

имати увиду да су садржаји, 

методе наставе и учења и 

активности ученика 

неодвојиви у наставном 

процесу. Концепт наставе 

засноване на процесу и 

исходима учења подразумева 

наставу чији превасходни циљ 

није преношење предметних 

садржаја, већ изградња и 

Планирање 

обухвата 

креирање 

годишњег и 

оперативних 

планова, као и 

развијање 

припрема за 

час/дан/седмиц

у. Годишњи 

план креира се у 

форми 

гантограма и 
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именује 

природне и 

друштвене 

објекте на 

географској 

карти 

Србије;  

– повеже 

различите 

природно-

географске 

карактерист

ике Србије 

са 

размештајем 

становништв

а, изгледом 

насеља и 

делатностим

а људи; 

– уважава 

националну 

и културну 

разноликост 

као основу 

за суживот 

свих грађана 

Републике 

Србије; 

– представи 

знамените 

личности, 

културна 

указује ученику на 

квалитет његовог 

постигнућа тако што ће 

повратна информација 

бити прилагођена, 

довољно јасна и 

информативна како би 

имала улогу 

подстицајне повратне 

информације. Свака 

активност је добра 

прилика за процену 

напредовања и давање 

повратне информације, 

а ученике треба 

оспособљавати и 

охрабривати да 

процењују сопствени 

напредак у 

остваривању исхода 

предмета. 

развој знања као основе на 

којој се развијају разноврсна 

умења. 

 

Значајне активности 

ученика у оквиру предмета 

Природа и друштво су: 

– посматрање са 

усмереном и 

концентрисаном 

пажњом ради јасног 

запажања и уочавања 

света у окружењу 

(уочавање видљивих 

карактеристика);  

– илустровање појава и 

процеса из 

свакодневног живота 

–   навођење, 

показивање, 

објашњавање 

примера из 

природног и 

друштвеног 

окружења; 

– Описивање 

–   вербално или 

ликовно изражавање 

спољашњих и 

садржи број 

часова по 

темама 

распређених по 

месецима, а у 

складу са 

школским 

календаром, 

годишњим 

фондом часова, 

планираним 

фондом часова 

по темама.  

Полазећи 

од датих 

предметних 

исхода и 

препоручених 

садржаја од 

наставника се 

очекује да дати 

програм 

контекстуализује 

према потребама 

конкретног 

одељења имајући 

у виду 

карактеристике 

ученика, 

уџбенике и друге 
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Човек – природно и 

душтвено биће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добра и 

природне 

лепоте по 

којима је 

Србија 

препознатљи

ва у свету; 

 

– у дискусији 

даје 

предност 

коришћењу 

локалних 

производа, 

производа 

направљени

х од 

рециклирани

х материјала, 

као и 

коришћењу 

обновљивих 

природних 

ресурса; 

– повеже 

промене у 

изгледу свог 

тела и 

понашања са 

одрастањем; 

– планира 

своје дневне 

активности и 

унутрашњих 

запажања;  

– процењивање  

самостално 

одмеравање;  

– груписање – 

уочавање сличности 

и различитости ради 

класификовања;  

– праћење – 

континуирано 

посматрање ради 

запажања промена;  

– бележење – 

записивање 

графичко, 

симболичко, 

електронско 

бележење опажања;  

– практиковање – у 

настави, 

свакодневном 

животу и спонтаној 

игри и раду;  

– експериментисање – 

намерно 

модификоване 

активности, огледи 

које изводи сам 

ученик;  

– истраживање – 

испитивање 

наставне 

материјале које 

ће користити, 

техничке услове, 

наставна 

средства и медије 

којима школа 

располаже, као и 

друге ресурсе 

школе и локалне 

средине.  
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Материјали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

време 

проведено уз 

ИКТ уређаје; 

– затражи 

помоћ 

уколико се 

суочи са 

непримерени

м 

садржајима 

у 

дигиталном 

окружењу;  

 

– идентификуј

е и 

самостално 

раздваја 

смеше 

просејавање

м, 

одливањем, 

цеђењем и 

испаравњем; 

– испита 

електричну 

проводљиво

ст 

материјала 

помоћу 

једноставног 

струјног 

кола; 

природних и 

друштвених 

феномена;  

– сакупљање – 

прављење колекција, 

збирки, албума из 

природног и 

друштвеног 

окружења;  

– стварање – креативна 

продукција;  

– играње – дидактичке, 

едукативне и 

спонтане игре;  

– активности у оквиру 

мини-пројекта – 

осмишљавање и 

реализација.  
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Прошлост Србије 

 

 

 

– наведе 

примере 

штедљивог 

коришћења 

електричне 

енергије; 

– наведе 

примере 

употребе 

магнета у 

свакодневно

м животу;  

– наведе 

примере 

превенције и 

заштите од 

пожара; 

 

– прикаже 

хронолошки 

на ленти 

времена 

значајне 

историјске 

догађаје и 

личности; 

– опише начин 

живота људи 

кроз време 

користећи 

различите 

изворе 
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информација

; 

– представи 

ток и 

резултате 

истраживањ

а (писано, 

усмено, 

помоћу 

ленте 

времена, 

презентацијо

м и/или 

цртежом и 

др); 

– пронађе и 

одабере 

потребне 

информације 

из 

различитих 

извора 

(писаних, 

сликовних, 

дигиталних); 

– повеже 

резултате 

рада са 

уложеним 

трудом; 

– сарађује са 

другима у 

групи на 
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заједничким 

активностим

а; 

– учествује у 

друштвено-

корисним 

акцијама уз 

подршку 

одраслих. 

 

 

   УКУПНО 72 

Обавезна настава 18.1.4.Ликовна култура 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

Циљ учења Ликовне 

културе је да се 

ученик, развијајући 

стваралачко 

мишљење и естетичке 

критеријуме кроз 

практични рад, 

оспособљава за 

комуникацију и да 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 

 

– поштује 

инструкције 

за 

припремање

, одржавање 

и одлагање 

материјала и 

прибора; 

– изражава 

замисли, 

интересова

ња, сећања, 

Наставник у току 

године прати, 

процењује и подстиче 

развијање 

индивидуалних 

потенцијала сваког 

ученика. Могући 

елементи за 

процењивање 

напредовања и 

 

 КОМПОЗИЦИЈА 

 

Појмове из теорије обликовања 

које су ученици до четвртог 

разреда упознавали кроз ликовни 

рад потребно је једноставно 

објаснити. Композиција је 

ликовна целина коју је створио 

 

50 
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изграђује позитиван 

однос према култури 

и уметничком наслеђу 

свог и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

емоције и 

машту 

традициона

лним 

ликовним 

техникама;  

– користи 

амбалажу и 

предмете за 

једнократну 

употребу у 

стваралачко

м раду; 

– примени, у 

стваралачко

м раду, 

основна 

знања о 

композициј

и;  

– користи 

одабрана 

уметничка 

дела и 

визуелне 

информациј

е као 

подстицај за 

стваралачки 

рад; 

 

– тумачи 

једноставне 

оцењивање постигнућа 

су:  

⎯ однос према 

раду 

(припремљен је 

за час; 

одговорно 

користи 

материјал, 

прибор и 

алатке; одржава 

прибор и радни 

простор; 

потписује 

радове; чува 

радове у 

мапи...); 

⎯ однос према 

себи (истражује 

информације; 

поставља 

питања; 

предлаже; 

истрајан је у 

раду, труди се; 

преузима 

одговорност; 

поштује себе и 

своје радове; 

учи на 

грешкама; 

спреман је да 

човек. Свака целина се састоји из 

делова (елемената). Основни 

елементи композиције (ликовни 

елементи) су облик, линија, боја, 

текстура и светлина (валер). У 

природи можемо видети пределе и 

појаве које доживљавамо као 

композиције и елементе 

композиције (а који то нису). 

Организација композиције 

се и даље учи постепено. Ученици 

могу прво да креирају једноставну 

композицију распоређујући на 

папиру (или у апликативном 

програму за цртање) правилне (или 

правилне и неправилне) облике 

према замишљеној линији – 

хоризонталној, вертикалној или 

дијагоналној (елементи се могу 

распоређивати и другачије, али 

није пожељно ширити садржаје). 

Затим се постепено задају 

сложенији задаци који омогућавају 

да ученик размишља и да сам 

планира распоред елемената којим 

би ефикасно изразио своју 

замисао.  

До краја разреда ученици треба да 

испробају традиционалне технике 

које нису користили у претходним 
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СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

знаке, 

симболе и 

садржаје 

уметничких 

дела; 

 

– разговара о 

значају 

одабраног 

уметника, 

уметничког 

дела, 

споменика и 

музеја; 

 

– учествује у 

планирању 

и 

реализацији 

ликовног 

пројекта или 

радионице; 

– разматра, у 

групи, шта и 

како је 

учио/учила 

и где та 

знања може 

применити. 

 

испроба своје 

способности у 

новим 

активностима...

); 

⎯ однос према 

другима 

(довршава рад у 

договореном 

року; поштује 

договорена 

правила 

понашања; 

спреман је да 

помогне и да 

сарађује; 

уважава туђу 

културу, 

радове, начин 

размишљања, 

доживљавања, 

опажања, 

изражавања...); 

⎯ разумевање 

(разуме задатак; 

разуме појмове; 

разуме процес; 

разуме концепт; 

разуме 

визуелне 

информације...)

; 

разредима. И даље се користе 

материјали за рециклажу. 

Ученицима је потребно 

указати на озбиљно загађење 

планете пластиком и упутити их да 

избегавају производе у амбалажи 

која се тешко разграђује и 

рециклира. 

Задаци обједињују 

активности ученика: развијање 

креативних идеја, организацију 

композиције и истраживање 

изражајних могућности материјала 

и техника. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Предлози који се односе на 

хералдику и пиктограме остварују 

се на интегрисаним часовима 

предмета Ликовна култура и 

Природа и друштво. Ученицима је 

потребно кратко објаснити 

значење и порекло симбола на грбу 

Србије. Потребно је да науче да 

читају знаке упозорења (општа 

опасност, високи напон, отров, 

опасност од пожара, клизав терен, 

ломљиво...), забране (забрањено 

фотографисање, забрањен прилаз, 

забрањено коришћење мобилних 

телефона, забрањено увођење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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НАСЛЕЂЕ 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНА 

⎯ повезивање 

(повезује и 

пореди познате 

и нове 

информације, 

људе, места, 

догађаје, 

феномене, 

идеје, дела...); 

⎯ оригиналност 

(оригиналан је у 

односу на туђе 

радове; 

оригиналан је у 

односу на своје 

претходне 

радове...); 

⎯ организација 

композиције (у 

складу са 

својом идејом 

примењује 

одговарајуће 

принципе 

компоновања, 

знања о 

простору, 

перспективи, 

пропорцијама, 

правцу, 

смеру...); 

⎯ вербално 

изражавање 

кућних љубимаца...) и обавештења 

(школа, излаз, место у превозу 

резервисано за инвалиде или 

труднице, стаза за бицикле, дечје 

игралиште...).  

Предлози који се односе на 

споразумевање сликом (у 

најширем значењу) не везују се за 

теоријске садржаје, већ за 

изражавање (емоција, маште, 

позитивних порука, доживљаја...). 

Важно је да ученици разумеју да се 

сликом могу саопштити различите 

информације, исто као и текстом. 

Наставник у току године поставља 

разноврсне захтеве. 

НАСЛЕЂЕ 

 

Предлози који се односе на 

споменике природе и споменике 

културе у нашој земљи остварују 

се на интегрисаним часовима 

Ликовне културе и Природе и 

друштва. Ови часови могу да се 

допуне прављењем плаката или 

дигиталне збирке фотографија 

најлепших предела у земљи и 

најзначајнијих споменика. 

СЦЕНА 

        8 

 

 

 

 

 

       10 
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(учтиво 

комуницира; 

аргументовано, 

кратко и јасно 

образлаже свој 

рад, идеју, 

доживљај, 

опажање, 

емоције...); 

⎯ употреба 

техника и 

средстава (бира 

одговарајућу 

технику у 

односу на идеју; 

примењује 

одговарајући 

процес; бира 

одговарајући 

материјал/подл

огу; истражује 

могућности 

технике и 

материјала; 

користи 

дигиталну 

технологију као 

помоћно 

средство у раду; 

обликује рад у 

одабраном 

апликативном 

програму)... 

Наставник једноставно објашњава 

појмове, иако објашњења неће 

бити потпуна. Сцена је простор где 

се одржавају представе, концерти, 

снимају филмови и ТВ програм 

(емисије, серије, рекламе, музички 

спотови...). Сценографија је дизајн 

сцене. Сценограф је уметник који 

смишља изглед сцене. Сцена може 

да се постави на отвореном или у 

затвореном простору (наставник 

може да разговара са ученицима о 

томе како се бирају локације, шта 

може да буде важно за постављање 

сцене на отвореном). Ученици 

треба да добију елементарне 

информације о фазама рада. 

Специјални ефекти могу 

бити механички (на пример, 

вештачки дим, магла, снег...) и 

креирани дигиталном 

технологијом. Практични рад се 

планира као пројекат или 

радионица. Циљ учења је 

развијање креативних идеја и 

вештине сарадње. 
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Елементи могу 

и другачије да се 

формулишу. Бирају се 

према типу ликовног 

задатка и циљевима 

задатка.  

 

   УКУПНО 72 

Обавезна настава 18.1.5. Mузичка култура 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Циљ учењаМузичке 

културе је да код 

ученика рaзвиjе 

интeрeсoвaње и 

љубав према музици 

кроз индивидуално и 

колективно музичко 

искуство којим се 

подстиче развијање 

креативности, 

естетског 

сензибилитета и духа 

заједништвa, као и 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

– опише своја 

осећања у 

вези са 

слушањем 

музике;  

– препознаје 

народну и 

уметничку 

музику;  

– опише улогу 

музике у 

медијима; 

– разликује 

инструменте 

На часовима 

музичке културе 

најбитније је 

развијање музичких 

способности и 

изграђивање вештина, 

па функционални 

задаци имају 

приоритет. Смер 

наставе је такав да се 

увек креће од звука ка 

тумачењу. Из тих 

разлога не инсистира 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушaњe музикe je aктиван 

психички прoцeс кojи подразумева 

eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну 

aктивнoст. Кoмпoзициje кoje сe 

слушajу свojим трajaњeм и 

сaдржajeм треба да oдгoвaрajу 

опажајним мoгућнoстимa учeникa. 

Композиција се први пут увек 

слуша у целини (демонстративно 

слушање), са унапред постављеним 

задатком за слушање музике − 

8 
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одговорног односа 

према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и 

других нaрoдa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по боји 

звука и 

изражајним 

могућности

ма;  

– повеже 

карактер 

дела са 

избором 

инструмента 

и 

елементима 

музичкe 

изражајнoст

и;  

– уочи 

контраст и 

понављање 

у музичком 

делу; 

– пева и свира 

по слуху и 

са нотног 

текста песме 

различитог 

садржаја и 

расположењ

а; 

– примени 

изражајне 

музичке 

елементе; 

– осмисли и 

се на дефиницијама 

већ на препознавању, 

извођењу и 

идентификовању 

музичких садржаја. 

Критеријум у 

оцењивању је уложен 

труд ученика и 

напредовање сваког 

ученика у складу са 

његовим личним и 

музичким 

могућностима. У 

оквиру свих музичких 

активности потребно 

је обезбедити 

пријатну атмосферу, а 

код ученика 

потенцирати осећање 

сигурности и 

подршке.  

 

 

 

 

 

 

уочавање извођачког медија: 

инструментално или вокално (соло, 

групно) или оркестарско 

музицирање. Свако следеће 

слушање (три до четири пута) је 

фрагментарно, у оквиру кога се 

издвајају упечатљиве целине и 

анализирају носећи елементи 

музичког дела ‒ у случају 

литерарног садржаја (текстуална 

анализа), понављања, мелодија, 

темпо, ритам (аналитичко 

слушање). Повезујући постепено 

елементе музичког дела са 

карактером самог дела, ученик се 

развија у смеру активног слушања 

музике, а квалитетном 

комуникацијом између наставника 

и ученика долази до постепеног 

утицаја на развој естетске 

осетљивости, музичког укуса и 

интересовања и припремају се 

услови за развијање естетског 

процењивања. Ученичка знања из 

различитих области треба повезати 

и ставити у функцију разумевања 

слушаног дела. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
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ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изведе 

једноставну 

ритмичку и 

мелодијску 

пратњу;  

– осмисли 

музички 

одговор на 

музичко 

питање;  

– осмисли 

једноставну 

мелодију на 

краћи задати 

текст; 

– изабере 

одговарајућ

и музички 

садржај (од 

понуђених) 

према 

литерарном 

садржају; 

– поштује 

договорена 

правила 

понашања 

при 

слушању и 

извођењу 

музике; 

Извођењем музике активира се 

велики број когнитивних радњи, 

развија се дугорочно памћење и 

фине моторичке радње. Посебна 

пажња усмерена је на тактирање. 

Тактирање двочетвртинског такта 

треба да проистекне из имитирања 

покрета доле-горе, 

трочетвртинског доле-десно-горе 

(ако се тактира десном руком) итд. 

Нагласити ученицима да покрети 

не смеју бити прешироки и да се 

рука не диже изнад главе и сл.  

Певање 

У раду са ученицима, 

наставник треба да обрати шажњу 

на став тела, правилно дисање и 

мимику лица. Треба инсистирати на 

интонативној и ритмичкој 

усклађености, добром фразирању и 

одговарајућој динамици. Важно је 

увек обратити пажњу на дикцију и 

разумевање садржаја.  

Уз певање песама ученици 

могу да се изражавају и 

једноставнијим кореографијма. 

Свирање 

 

 

 

 

 

 

 

26 
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МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

– коментариш

е своје и 

туђе 

извођење 

музике;  

– самостално 

или уз 

помоћ 

одраслих 

користи 

предности 

дигитализац

ије: 

– учествује у 

школским 

приредбама 

и 

манифестац

ијама. 

 

 

Свирање се реализује на 

дечјим и алтернативним 

инструментима. Избор 

инструмената зависи од музичког 

садржаја.  

СТВАРАЛАШТВО 

Дечје музичко стваралаштво 

пoдстичe музичку машту, утиче на 

развој ствaрaлaчкoг мишљeња, 

прoдубљуje интeрeсoвaњa и тако 

дoпринoси квалитетнијем 

остваривању позитивних исхода 

наставе. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити 

зaступљeнo крoз:  

− осмишљавање 

једноставне 

кореографије; 

− израду дечјих 

ритмичких 

инструмената од 

различитих материјала; 

− стварање једноставне 

ритмичке и мелодијске 

пратње; 

− музичке импровизације; 

− музичкa питaњa и 

oдгoвoрe; 

− музичку допуњалку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 
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− кoмпoнoвaњe мeлoдиje 

нa зaдaти тeкст;  

− одабир познатог 

музичког садржаја у 

односу на литерарни. 

Сви видови музичког 

стваралаштва реализују се 

искључиво по слуху, без 

записивања.   

Пројектна настава се 

остварује реализацијом пројекта и 

тимским радом ученика. Тема 

пројекта се састоји од подтема које 

ученици могу да реализују у тиму, 

тандему или појединачно.  

 

 

 

   

 

 

 

УКУПНО 36 

Обавезна настава 18.1.6. Физичко и здравствено васпитање 

Предмет: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  

ВАСПИТАЊЕ 
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Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

Циљ учењаФизичког и 

здравственог 

васпитања је да ученик 

унапређује физичке 

способности, 

моторичке вештине и 

знања изобласти 

физичке и здравствене 

културе, ради очувања 

здравља и примене 

правилног и редовног 

физичког вежбања у 

савременим условима 

живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− примени 

општеприпре

мне вежбе 

(вежбе 

обликовања); 

− правилно 

изводи вежбе, 

разноврсна 

природна и 

изведена 

кретања; 

− комбинује 

усвојене 

моторичке 

вештине у 

игри и 

свакодневном 

животу; 

− одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

− правилно 

држи тело;  

− самостално 

коригује 

неправилно 

држање; 

У циљу 

сагледавања и 

анализирања ефеката 

наставе физичког и 

здравственог 

васпитања, 

препоручује се да 

наставник подједнако, 

континуирано прати и 

вреднује: 

– ниво 

ангажованос

ти 

(активност) 

и однос 

ученика 

према 

обавезама у 

Физичком и 

здравствено

м васпитању 

који 

обухвата: 

- вежбање у 

адекватно

ј 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и у другим 

организационим облицима рада, 

посебан акценат се ставља на: 

– развијање физичких 

способности које се 

континуирано реализује 

у припремној фази часа 

(део главне фазе часа 

користи се за развој 

основних физичких 

способности узимајући 

у обзир утицај који 

наставна тема има на 

њихов развој; методе и 

облици рада бирају се у 

складу са потребама и 

могућностима ученика 

и материјално-

техничким условима за 

рад); 

– подстицање ученика на 

самостално вежбање; 

– правилно држања тела. 
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МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− правилно 

подиже, носи 

и спушта 

терет;  

− изведе 

кретања, 

вежбе и 

саставе уз 

музичку 

пратњу; 

− изведе дечји 

и народни 

плес; 

− користи 

терминологиј

у вежбања; 

− поштује 

правила 

понашања на 

вежбалиштим

а; 

− поштује мере 

безбедности 

током 

вежбања; 

− одговорно се 

односи према 

објектима, 

справама и 

реквизитима; 

− поштује и 

примени 

правила игре; 

спортској 

опреми; 

- активно 

учествова

ње на 

часовима 

Физичког 

и 

здравстве

ног 

васпитања

; 

- вежбање и 

играње у 

слободно 

време; 

– приказ два 

комплекса 

усвојених 

општеприпр

емних вежби 

(вежби 

обликовања)

, без 

реквизита; 

– постигнућа у 

моторичким 

вештинама; 

– индивидуалн

и напредак 

ученика. 

 Програм развоја физичких 

способности је саставни део 

годишњег плана рада наставника.  

 Праћење, вредновање и 

евидентирање физичких 

способности ученика спроводи се 

на основу Приручника за праћење 

физичког развоја и развоја 

моторичких способности ученика 

у настави физичког васпитања 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Учење моторичких 

вештина остварује се кроз 

различите активности применом 

основних дидактичко-методичких 

приципа и метода рада 

неопходних за достизање 

постављених исхода. Моторичке 

вештине треба да омогуће 

ученицима сналажење у 

свакодневним и специфичним 

животним ситуацијама у којима се 

очекује њихова примена. 

Ученицима који имају потешкоће 
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

 

− навија и 

бодри 

учеснике у 

игри на начин 

којим никога 

не вређа; 

− прихвати 

победу и 

пораз као 

саставни део 

игре и 

такмичења; 

− уредно 

одлаже своје 

ствари пре и 

након 

вежбања; 

− прати 

промене у 

сопственој 

тежини и 

висини; 

− сагледа 

резултате 

физичких 

спoсобности; 

− препозна 

здравствено 

стање када не 

треба да 

вежба; 

− примењује 

хигијенске 

          Индивидуални 

напредак сваког 

ученика процењује се 

у односу на претходно 

проверено стање. 

Приликом оцењивања 

неопходно је узети у 

обзир способности 

ученика, степен 

спретности и 

умешности. Уколико 

ученик нема развијене 

посебне способности, 

приликом вредновања 

(оцењивања) узима се 

у обзир његов 

индивидуални 

напредак у односу на 

претходна достугнућа 

и могућности као и 

ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

Код ученика 

ослобођених од 

практичног дела 

наставе прати се и 

вреднује: 

– познавање 

основних 

правила 

елементарних и 

са одређеним мотричким 

вештинама, задају се вежбања 

слична али лакша од предвиђених, 

или предвежбе. Ученицима који 

имају потешкоће да достигну 

предвиђени исход, оставља се 

могућност да исти достигну у 

наредном периоду. У раду са 

напреднијим ученицима могу се 

користити додатни садржаји у 

складу са њиховим 

способностима. Кроз процес 

остваривања програма неопходно 

је пратити способности ученика за 

различите физичке активности.  

Усавршавање моторичких 

вештина је континуирани процес 

без обзира на садржаје програма 

(техника ходања, трчања, примена 

научене игре итд). Пре учења 

нових моторичких вештина у 

четвртом, неопходно је поновити 

развијене моторичке вештине из 

претходних разреда. 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
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мере пре, у 

току и након 

вежбања, као 

и у другим 

ситуацијама; 

− уредно 

одржава 

простор у 

коме живи и 

борави; 

− увиди значај 

правилне 

исхране за 

вежбање; 

− повеже 

различита 

вежбања са 

њиховим 

утицајем на 

здравље; 

− препозна 

лепоту 

покрета и 

кретања; 

− користи 

научена 

вежбања у 

рекреацији 

породице; 

− правилно 

реагује у 

случају 

спортских 

игара, 

основних 

здравствено-

хигијенских 

правила 

вежбања и 

здраве исхране; 

– учешће у 

ваннаставним 

активностима. 

 Праћење, 

вредновање и 

оцењивање ученика 

ослобођених од 

практичног дела 

наставе, врши се на 

основу посебног 

ангажовања у настави. 

 Праћење, 

вредновање и 

оцењивање ученика са 

инвалидитетом врши 

се на основу њиховог 

индивидуалног 

напретка. 

 

Ова наставна област 

реализујe се кроз све 

организационе облике рада, 

наставне области и теме уз 

практичан рад. 

Достизањем исхода ове 

наставне области, ученици 

развијају знања, вештине, ставове 

и вредности о вежбању (основним 

појмовима о вежби, како се неко 

вежбање изводи и чему конкретна 

вежба и вежбање служи), 

физичком васпитању, спорту и 

здрављу. Основне информације о 

вежбању и здрављу преносе се 

непосредно пре, током и након 

вежбања на часу. 

Ова наставна област 

обухвата: формирање правилног 

односа према физичком вежбању 

и здрављу. развијање и неговање 

другарства. препознавање 

негативних – неприхватљивих 

облика понашања у игри и др. 

Поред наведеног у овој 

области потребно је радити и на: 

неговању патриотских вредности 

(народне традиције и 

мултикултуралности), формирању 
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повреде у 

школи;  

− вреднује 

сопствена и 

туђа 

постигнућа у 

вежбању; 

учествује у 

предлагању 

садржаја и 

начина рада. 

правилног односа према 

различитостима, чувању личне и 

школске имовине, неговању 

друштвених вредности итд. 
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Обавезна настава 
18.1.7. Енглески језик 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ    

4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова по 

темама 

 

Циљ наставе и учења 

Страног језика у 

основном образовању и 

васпитању јесте да се 

ученик усвајањем 

функционалних знања о 

језичком систему  

и култури и развијањем 

стратегија учења страног 

језика оспособи за 

основну усмену и писану 

комуникацију и да 

стекне позитиван однос 

према  

другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу. 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ  

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ  

И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О  

ДРУГИМА 

 

РАЗУМЕВАЊЕ, 

ТРАЖЕЊЕ И ДАВАЊЕ  

ЈЕДНОСТАВНИЈИХ 

УПУТСТАВА, НАЛОГА И  

УПОЗОРЕЊА 

 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

поздрави и 

отпоздрави, 

примењујући 

једноставнија 

језичка  

средства; 

представи себе и 

другог; разуме 

једноставнија 

питања личне 

природе и 

одговара на њих; 

–  поставља 

једноставнија 

питања личне 

природе;  у 

неколико 

једноставнијих 

- посматрање 

- усмено 

испитивање 

- тестирање 

(нестандардизо

вани и 

критеријумски 

тестови) 

- оцењивање 

различитих 

елемената као 

што су језичке 

вештине 

(читање, 

слушање, 

говор и 

писање), 

усвојеност 

лексичких 

садржаја и 

језичких 

структура, 

- ангажованост 

и залагање у 

раду на часу и 

ван њега 

Oствареност стандарда и 

исхода, вредновање, на 

сваком часу процењивати 

учешће у активностима, 

ангажовање, однос према 

друговима, однос према 

обавезама, укљученост у 

рад у пару, групни рад, 

тимски рад, процена од 

стране ученика, 

ангажовања и знања 

других ученика и процена 

сопственог рада и 

напредовања. 

 

Сумативно-вежбе, усмени 

одговори, писмене провере 

                2 

                4 

                6 

                4 

                 5 

                 6 

                 8 
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У  

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И  

ИЗВИЊЕЊА 

 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА 

И ДРУГИХ  

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И  

ПОЈАВА 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

 

везаних исказа 

саопшти 

информације  

личне природе о 

себи и другима 

водећи рачуна о 

приватности и  

поверљивости; 

–  разуме и 

саопшти  

једноставне 

исказе који се 

односе на права  

детета; 

–  разуме 

једноставнија 

упутства, налоге и 

упозорења и 

реагује на  

њих;  саопшти 

једноставнија 

упутства, налоге и 

упозорења уз  

одговарајуће 

образложење; 

–  разуме позив на 

заједничку 

активност и 

- ученички 

радови 

- пројектни 

задаци 

- домаћи задаци 

- самоевалуациј

а 

 

                 6 

                  6        

 

                 6 

 

 

                 4 

                 5 

                5 

                5 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕПРИПА

ДАЊА И  

ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ

ДОВАЊА 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА  

И 

ДОПАДАЊА/НЕДОПАДА

ЊА 

 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА 

И СПОСОБНОСТИ У  

САДАШЊОСТИ 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА, 

КОЛИЧИНЕ И ЦЕНА 

реагује на 

одговарајући  

начин; 

–  упути позив на 

заједничку 

активност; 

–  разуме кратке и 

једноставније 

молбе и реагује на 

њих уз  

одговарајуће 

образложење; 

–  упути кратке и 

једноставније 

молбе;  

–  искаже и 

прихвати 

захвалност и 

извињење на 

једноставан 

начин;разуме 

једноставније 

исказане честитке 

и одговори на њих 
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Обавезна настава 15.1.8. Грађанско васпитање 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начин провере 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Циљ наставе и учења 

Грађанског васпитања је 

подстицање развоја 

личности која је 

одговорна према својим 

правима и правима 

других, отворена за 

договор и сарадњу и 

спремна да активно 

учествује у животу 

школске и локалне 

заједнице, уважавајући 

принципе, процедуре и 

вредности демократског 

друштва.  

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други на 

планети Земљи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− разликује  

примере 

одговорног и 

неодговорног 

понашања људи 

према животној 

средини; 

− се понаша у 

свакодневним 

ситуацијама на 

начин који 

уважава животну 

средину и 

рационалну 

потрошњу 

ресурса; 

− образложи 

важност 

Оцењивање 

ученика у 

Грађанском 

васпитању се 

остварује у складу 

са Правилником о 

оцењивању у 

основној школи. 

Оно је описно и 

подразумева да 

ученици имају 

увид у своје 

напредовање и то 

не само у 

достизању исхода 

из овог програма, 

већ и у развоју 

неколико 

међупредметних 

Изборни 

програм Грађанско 

васпитање за четврти 

разред организован је, 

као и програми за 

претходна три, по 

моделу спирале што 

значи да су садржаји 

дати у исте четири 

области (Људска права, 

Демократско 

друштво, Процеси у 

савременом свету и 

Грађански активизам), 

али се они проширују и 

продубљују, а исходи 

се надограђују или се, 

ако је у питању 

вештина, даље 

14 
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ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Култура и традиција  

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Прекомерна 

потрошња  

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

информисања  о 

стању животне 

средине и 

начинима њене 

заштите; 

− аргументује 

добити од 

заједничког 

живота људи 

припадника 

различитих 

култура; 

− наведе елементе 

традиције и 

културе свог 

народа и покаже 

интересовање и 

поштовање за 

друге  културе и 

традиције; 

− образложи значај 

подршке 

избеглицама и 

мигрантима да у 

новој средини 

сачувају свој 

језик, традицију, 

културу; 

компетенција, 

посебно 

компетенције 

заодговорно 

учешће у 

демократском 

друштву. Како је 

највећи број 

активности 

ученика, у оквиру 

часова овог 

изборног 

програма, 

организован кроз 

групни рад, то 

значи да 

наставник треба да 

има јасне 

критеријуме 

праћења 

напредовања који 

су и ученицима 

познати. Могу се 

пратити следећи 

показатељи: начин 

на који ученик 

учествује у 

активностима, 

како прикупља 

податке, како 

аргументује, 

развијају. Све четири 

области су једнако 

важне и доприносе 

достизању исхода и 

развоју 

међупредметних 

компетенција. 

Елементи екологије и 

одрживог развоја 

уграђени су у програм 

четвртог разреда кроз 

области Људска права 

и Грађански 

активизам, у складу са 

идејом Мисли 

глобално, делуј 

локално. Ученици се 

усмеравају на личну 

одговорност и 

активизам у сопственој 

заједници, уз развој 

свести да су у питању 

феномени који су 

глобалне природе.У 

раду са ученицима 

потребно је уважити 

њихова знања и 

искуства која већ имају 

из ове области, из 

школе и ван ње, а 

10 

 

 

 

 

 

4 
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Еколошка акција 

 

− аргументује 

добити од 

заједничког 

живота људи 

припадника 

различитих 

култура; 

− наведе елементе 

традиције и 

културе свог 

народа и покаже 

интересовање и 

поштовање за 

друге  културе и 

традиције; 

− образложи значај 

подршке 

избеглицама и 

мигрантима да у 

новој средини 

сачувају свој 

језик, традицију, 

културу; 

− наведе примере  

из свакодневног 

живота којима се 

илуструје 

сусретање 

евалуира, 

документује. 

Посебно поуздани 

показатељи су 

квалитет 

постављених 

питања, 

способност да се 

нађе веза међу 

појавама, наведе 

пример, промени 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују 

чињенице од 

интерпретације, 

изведе закључак, 

прихвати 

другачије 

мишљење, 

примени научено, 

предвиде 

последице, дају 

креативна 

решења. Такође, 

наставник прати и 

вреднује како 

ученици 

међусобно 

сарађују, како 

затим их подстицати 

да о квалитету животне 

средине, сада и у 

будућности, 

размишљају са 

становишта права и 

одговорности. 

Вредности на којима 

почива право на здраву 

животну средину, како 

је то дато у садржају, 

треба ученицима 

приближити преко 

примера који су им 

блиски. 

У оквиру области 

Демократско друштво 

ученици ће се бавити 

појмовима култура, 

традиција, 

мултикултуралност и 

интеркултуралност, 

који као и екологија, 

имају глобалну 

димензију. Иако 

постоје бројне 

дефиниције појма 

култура, за потребе 

овог програма 

довољно је да ученици 
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различитих 

култура; 

− дискутује о томе 

како 

непознавање 

других култура 

утиче на 

настанак 

стереотипа, 

предрасуда и 

дискриминације; 

− препознаје 

примере 

прекомерне 

потрошње; 

− препознаје у 

медијима поруке 

које подстичу 

прекомерну 

потрошњу, 

посебно деце и 

младих; 

− критички 

разматра појаву 

бацања хране и 

расипања воде; 

− процењује важне 

чињенице о 

производима 

решавају сукобе 

мишљења, како 

једни другима 

помажу, да ли 

испољавају 

иницијативу, како 

превазилазе 

тешкоће, да ли 

показују критичко 

мишљење или 

критицизам, 

колико су 

креативни. Када су 

у питању 

активности 

ученика у оквиру 

последње области, 

ученици не треба 

да буду 

оптерећени 

резултатима, јер се 

и из неуспелих 

акција може много 

научити. 

Истовремено, 

наставник пружа 

подршку 

ученицима да и 

сами процењују 

сопствено 

напредовање и 

схвате дасе он односи 

на целокупно 

материјално и 

нематеријално наслеђе 

једне  заједнице. Поред 

културе народа  који је 

већински у једној 

заједници, она 

обухвата и културне 

утицаје других народа 

који су ту живели или 

сада живе. Културу и 

традицију чине језик, 

књижевност, музика, 

фолклор, празници и 

бројни обичаји из 

свакодневног живота, 

што је ученицима већ 

познато на основу 

искуства стеченог на 

часовима различитих 

предмета и кроз 

ваннаставне 

активности. 

Исходи наведени у 

програму имају за циљ 

да афирмишу 

интеркултуралност и 

давање подршке 

избеглицама и 
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које купује 

читајући 

декларацију и 

води рачуна о 

односу цене и 

квалитета; 

− испољи 

заинтересованост 

за сарадњу и 

учешће у 

групном раду; 

− учествује у 

изради плана и 

реализацији 

акције, њеној 

промоцији и 

вредновању. 

 

 

напредовање 

групе. 

 

мигрантима да се 

уклопе у нову средину, 

уз очување сопствене 

културе и традиције. 

Трећа област овог 

програма има за циљ 

да приближи 

ученицима још један 

глобални процес који 

се огледа у 

подстицању културе 

прекомерне потрошње 

у развијеним земљама, 

иако у свету још увек 

постоје људи који 

немају основне услове 

за живот (пијаћа вода, 

довољно хране). Ова 

област се лако повезује 

са садржајем и 

активностима из 

програма Грађанског 

васпитања за трећи 

разред који се односе 

на солидарност. 

Четврта област, као и у 

претходним 

програмима, тиче се 

грађанског активизма и 

то у области екологије. 



 

255 
 

Од ученика се очекује 

да планирају и 

спроведу малу 

еколошку акцију 

користећи искуства 

која су стекли у 

акцијама из претходна 

три разреда. Наставник 

треба да буде помоћ и 

подршка ученицима да 

што самосталније 

прођу кроз неопходне 

кораке у акцији. Може 

се направити веза са 

акцијама које спроводе 

друге групе, како у 

оквиру овог изборног 

програма, тако и у 

оквиру обавезног 

предмета Природа и 

друштво, који има 

комплементаран 

концепт и садржаје. 

Ова активност, такође, 

може бити део 

пројектне наставе, која 

је и уведена у 

образовни систем како 

би допринела 

когнитивном, 

афективном и 
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социјалном равоју 

ученика и развоју 

међупредметних 

компетенција. 

Достизање исхода 

захтева примену 

различитих 

интерактивних облика 

рада као и одабир и 

коришћење 

одговарајућих метода 

и техника. Наставници 

су у прилици да 

бирају: радионице, 

симулације, играње 

улога, студије случаја, 

дискусије, мини 

истраживања, 

једноставне акције, као 

и да сами осмисле неке 

друге активности. 

У овом 

програму продукти 

ученичких активности 

имају посебан значај. 

Они могу бити 

различите врсте: 

постери, аудио-

визуелни записи, 

презентације, прикази 
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резултата истраживања 

и друго. Они се могу 

користи у току рада на 

неком садржају као вид 

документовања 

процеса учења и 

активности ученика, 

при интеграцији или 

рекапитулацији 

обрађених садржаја, 

процени напредовања 

ученика, као и 

самопроцени 

наставника колико 

успешно ради. 

Продукти се могу 

користити и ван 

одељења/групе, на 

пример, на изложби у 

холу школе, у 

школским новинама, 

сајту школе. 
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Изборни програм 

 
18.1.9.Верска настава 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начин 

провере 

Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

• упознавање ученика 

са садржајима и 

начином рада 

• ученик ће бити 

мотивисан да похађа 

часове верске наставе 

• Пружити ученицима 

неопходно знање да 

постојање света има 

свој циљ –да постане 

Црква; 

 

I – УВОД 

 

 

 

 

 

II – ЦРКВА ЈЕ 

НАШ ИЗБОР 

 

 

 

 

Когнитивни 

аспект: 

• стећи основне 

информације о 

темама које ће се 

обрађивати у 

настави 

Православног 

катихизиса током 

четвртог 

разреда 

• уочити какво је 

његово 

 

Тест (на 

заокруживање 

И 

допуњавање) 

и квиз знања 

 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- заједничко је 

дело 

катихете (вероучитеља) 

и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) 

би требало 

стално да има науму да 

катихеза 

не постоји ради 

гомилања 

 

    1 

 

 

 

 

 

    7 
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• Развијање свести 

ученика да је све 

створено да постоји у 

заједници са Богом; 

• Указати ученицима на 

значење речи Црква; 

• Развијање свести 

ученика да смо у Цркви 

позвани на живот у 

заједници. 

• Омогућити ученицима 

да уоче да Христос 

зове све људе у 

заједницу са Њим; 

• Указати ученицима на 

значај вере за 

остварење заједнице са 

Богом; 

• Омогућити 

ученицима да се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – ХРИСТОС 

НАС СВЕ ЗОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

предзнање из 

градива обрађеног 

у 

претходном 

разреду 

школовања 

Афективни аспект: 

• желети да 

активно учествује 

на 

часовима верске 

наставе. 

Когнитивни 

аспект: 

• уочити важност 

постојања 

заједнице 

• уочити разлику 

између Цркве и 

сваке друге 

заједнице; 

• уочити да је 

Црква слободна 

информација („знања о 

вери“), већ 

као настојање да се 

учење и 

искуство Цркве лично 

усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно 

учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве. 

На почетку сваке 

наставне теме 

ученике би требало 

упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, 

садржајима по темама, 

начином 

остваривања програма 

рада, као и 

са начином вредновања 

њиховог 

рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7 
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упознају са 

новозаветним 

сведочанством о 

Христу и Апостолима. 

• Омогућити ученицима 

да уоче да су 

светитељи наши 

путеводитељи ка 

Царству Божјем; 

• Омогућити ученицима 

да уоче значај жеље за 

остваривање заједнице 

са Богом; 

• Указати ученицима да 

је Литургија заједница 

свих светих са Богом. 

• Омогућити ученицима 

да схвате грех као 

промашај циља; 

• Пружити ученицима 

 

 

 

 

 

IV – ДИВАН ЈЕ 

БОГ У СВЕТИМА 

СВОЈИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА 

заједница у којој 

учествују само 

они који то желе; 

• знати да се они 

који су у 

заједници са 

Христом називају 

хришћани и да је 

Црква њихова 

заједница; 

• знати да се 

заједница Бога, 

људи и природе 

зове Црква; 

• уочити да изван 

Цркве свет не 

може постојати 

вечно. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут 

да активно 

учествује у животу 

Цркве 

Врсте наставе 

Настава се реализује 

кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (32 

часова) 

 практична настава 

(2часа) 

Место реализације 

наставе 

 Теоријска настава се 

реализује 

у учионици; 

 Практична настава се 

реализује 

у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе 

 Уводне часове 

требало би 

 

 

 

 

 

    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7 
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могућност да разумеју 

да је самољубље извор 

греха; 

• Омогућити ученицима 

да уоче шта су врлине; 

• Указати ученицима да 

врлине представљају 

прихватање Божје 

воље; 

• Пружити ученицима 

могућност да примете 

да они управљају 

својом вољом и праве 

личне изборе . 

 Пружити ученицима 

могућност да разумеју 

да је Црква икона 

Царства Божијег и да 

смо са Богом у 

најприснијој заједници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - СА НАМА ЈЕ 

БОГ 

 

 

 

• бити подстакнут 

да препознаје 

живот као дар 

Божји; 

• бити подстакнут 

да препознаје 

Живот Вечни као 

Божји дар. 

Когнитивни 

аспект: 

• уочити да нас 

Христос позива у 

лични однос - 

заједницу 

љубави; 

• увидети да су 

апостоли људи 

који 

су слични нама; 

• уочити да је вера 

основ заједнице 

са Богом; 

осмислити тако да 

допринесу 

међусобном упознавању 

ученика, упознавању 

ученика с 

циљевима, исходима, 

наставним 

садржајима, али и тако 

да 

наставник стекне 

почетни увид 

у то каквим 

предзнањима и 

ставовима из подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

 Реализација програма 

требало 

би да се одвија у складу 

с 

принципима савремене 

активне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7 
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на Светој Литургији; 

• Омогућити ученицима 

да уочe разлику 

између иконе и неке 

друге уметничке слике 

или фотографије; 

• Омогућити ученицима 

да изградe свест о томе 

да иконе сведоче 

будуће Царство 

Божије у садашњем 

веку; 

• Установити обим и 

квалитет знања стечених 

у току школске године 

изПравославног 

катихизиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• увидети да су 

Апостоли 

позивали 

људе у заједницу 

љубави са 

Христом; 

• разумети значај 

Христовог 

оваплоћења 

(рађања); 

 Усвојити текст и 

мелодију 

песме „Звезда се 

засја“ 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут 

да доживети 

Христа као 

Личност која нам 

иде 

у сусрет. 

Когнитивни 

аспект: 

наставе, која својом 

динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и 

проблемски 

приступ садржајима 

тема. У 

току реализације 

стављати 

нагласак више на 

доживљајно и 

формативно, а мање на 

сазнајнои 

информативно. 

 Квалитет наставе се 

постиже 

када се наставни 

садржаји 

реализују у складу са 

савременим 

педагошким 

захтевима у погледу 

употребе 
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• поступно 

изграђивати свест 

о 

томе ко су 

светитељи; 

• увидети да су сви 

позвани да 

буду светиетљи; 

• уочити важност 

светитеља 

каонаших узора за 

остваривање 

личног јединства 

са Богом; 

• знати какву 

важност Савине 

речи и дела имају 

за нас данас; 

• уочити да је за 

остваривање 

јединства са Богом 

потребна 

искрена жеља; 

разноврсних метода, 

облика 

рада и наставних 

средстава. 

 Имаући у виду 

захтеве 

наставног програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног садржаја у 

педагошко 

дидактичка решења, 

наставник 

би требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе – 

узрасту 

ученика, нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањима, 
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• знати да је 

Литургија начин 

на 

који сви 

остварујемо 

заједницу 

са Богом; 

• препознати да у 

нашу заједницу 

са Богом уводимо 

све оне (и све 

оно) што волимо. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут 

да следује 

светитељима 

Божјим и да буде 

добар човек; 

• бити подстакнут 

да препознаје 

љубав као највећу 

врлину. 

Когнитивни 

аспект: 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика. 

 У остваривању 

савремене 

наставе наставе 

наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу. 

 Настава је успешно 

реализована 

ако је ученик спреман 

да Цркву 

схвати као простор за 

остваривање своје 

личности 

кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним 

Богом 
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• увидети да се 

грех јавља као 

последица 

одсуства истинске 

љубави; 

• уочити да је грех 

наш погрешан 

избор; 

• увидети шта је 

самољубље и по 

чему се оно 

разликује од 

љубави; 

• увидети да без 

врлина нема 

љубави; 

• уочити да је само 

врлинама 

могуће остварити 

однос љубави 

са Богом и 

људима; 

који постаје извор и 

пуноћа 

његовог 

живота.Евалуација 

наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности реализације 

наставе и 

остварености задатака и 

исхода 

наставе) наставник ће 

остварити 

на два начина: 

 процењивањем 

реакције 

ученика или 

прикупљањем 

коментара ученика 

путем 

анкетних евалуационих 

листића; 

 провером знања које 

ученици 
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• упознати 

најважније 

хришћанске 

врлине; 

• увидети да 

врлине нису 

човеку 

дате, већ да се за 

њих треба 

трудити; 

•увидети да се и 

врлине 

усавршавају. 

Афективни аспект: 

• бити подстакнут 

да следује 

светитељима 

Божјим; 

• бити подстакнут 

да се труди да 

у себи развија 

хришћанске 

врлине. 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање 

понашања ученика; 

Оквирни број часова по 

темама 

Увод – 1 

Црква је наш избор – 7 

Христос нас све зове – 7 

Диван је Бог у светима 

својима – 7 

Значај врлинског 

живота – 7 

Са нама је Бог - 4 
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Когнитивни 

аспект: 

• уочити да 

служењем 

Литургије 

постајемо 

учесници Царства 

Божијег и 

сједињујемо се са 

Богом; 

 упознати 

садржај молитве 

«Царе небески»; 

• увидети да сам 

изглед 

православног 

храма изображава 

јединство Неба и 

земље. 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се 

развијати жеља 

за очувањем 

природе; 

Евалуација – 1+2 
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 бити подстакнут 

да уреди 

школски простор 

најуспешнијим 

радовима; 

• бити подстакнут 

да и наредне 

године похађа 

часове 

Православног 

катихизиса; 

• уочити у којој 

мери је напредовао 

и савладао градиво 

Православног 

катихизиса 

четвртог разреда 

основне школе. 
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18.1.10.Пројектна настава 

Назив  предмета: ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  



 

269 
 

 

Циљ:Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као 

обликно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо-

комуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко 

мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном 

животу, тако и у процесу учења. 

 

Разред: Четврти  

Фонд   часова: 36 годишње  

 

Етапе пројектне 

активности 
Задаци етапа Активности 

наставника 

Активност 

ученика 

Методе наставе и 

учења 

ИСХОДИ 

По завршетку четвртог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

Проналажење 

теме пројекта 

Ослонци 

планирања и 

организације 

пројектне 

наставе су: 

уважавање 

узраста ученика 

и њихове 

природне 

радозналости, 

коришћење 

ваншколских 

знања, вештина 

и искустава 

наставник 

је и даље главни 

организатор 

активности уз све 

више прилика у 

којима ће се 

самосталност 

ученика 

испољавати где 

год је то могуће. 

Наставник пружа 

подршку свим 

ученичким 

активностима у 

току пројекта. 

самостал

но проналажење 

информација. 

способност 

решавања 

проблема, 

самостално 

учење, рад у 

групи, сарадњу. 

критички однос 

према 

властитом и 

туђем раду, 

доношење 

одлука, 

Пројектна 

настава почива на 

савременим 

схватањима 

детета, наставе, 

учења, функције 

образовања и 

сазнавања као 

социјалне 

конструкције 

подржане кроз 

сарадничко 

деловање, 

коришћењем 

различитих извора 

− правилно рукује ИКТ 

уређајима; 

− предложи редослед 

активности у односу на 

постављени пројектни 

задатак и могућности 

употребе ИКТ-а; 

− користи одговарајуће 

алатке програма за цртање 

и сачува свој цртеж; 

− уреди краћи текст и 

сачува га на рачунару; 

− направи једноставну 

презентацију користећи 

мултимедијалне садржаје; 
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ученика, 

укључивање 

свих ученика уз 

поштовање 

њихових 

различитости, 

повезивање 

садржаја свих 

наставних 

предмета и 

употреба 

савремених 

информационо-

комуникациони

х технологија. 

Као и у 

претходним 

разредима и у 

четвртом је 

важно наставити 

са култивисањем 

сарадње и начина 

на који се 

комуницира у 

групи што су 

важни циљеви 

пројектне 

наставе, jeр 

доприносе 

јачању 

одељењске 

кохезије. 

 

аргументовање, 

усвајање 

другачијих, 

нових начина 

рада, 

планирање. 

поштовање 

рокова и 

преузимање 

одговорности. 

 

информација и 

активности.Приме

ном пројектне 

наставе долази до 

повезивања 

познатог и 

непознатог, учења 

помоћу примера, 

учења 

примењивањем, 

развоја 

процедуралних 

знања, коришћења 

информационих 

технологија као и 

комбиновања 

конвергентног 

(логичког) и 

дивергентног 

(стваралачког) 

мишљења. 

Пројектна настава 

има елементе 

проблемске и 

истраживачке 

наставе али се 

овом врстом 

наставе поред 

централног 

захтева, који се 

односи на тражење 

− користи интернет за 

учење и проналажење 

информација уз помоћ 

одраслог; 

− критички бира садржаје са 

интернета и затражи 

помоћ уколико се суочи са 

непримереним 

садржајима; 

− зна да наведе могуће 

последице на здравље 

услед неправилног 

коришћења дигиталних 

уређаја; 

− безбедно користи 

интернет и по потреби 

пријави /или затражи 

помоћ одраслог. 

Један од важних исхода реализације 

пројекта јесте оспособљавање 

ученика да добијене продукте учине 

видљивим и представе их другима. 



 

271 
 

решења за неки 

проблем, 

потенцирају још и 

процедуре, 

планирање, 

евалуирање, 

презентовање 

резултата, 

коришћење 

савремених 

технологија на 

правилан начин и 

наравно, тимски 

рад, односно 

процес сарадње, 

који је изнад самог 

резултата у 

решавању 

проблема. 
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Циљна етапа 

−  

дефинисање 

циља и 

исхода који 

се 

пројектом 

желе 

постићи; 

-одабир 

теме 

 

За четврти 

разред,   

најпримерени 

ји  је и даље 

полуструктури

рани тип 

пројекта с том 

разликом да 

наставник сада 

више укључује 

ученике, не 

само у давање 

предлога и 

избор тема, већ 

и у планирање 

и самостално 

остваривање, а 

за поједине 

ученике и 

вођство у 

одређеним 

деловима 

пројекта. Он и 

даље, у 

великој мери, 

дефинише 

методологију 

рада, али се 

очекује да 

више укључи 
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ученике у 

проналажење 

материјала 

тако што ће се 

са њима 

договарати о 

томе које 

материјале би 

ко, где и како 

могао да 

пронађе и 

обезбеди.    

Планирање 

− планирање 

активности 

које 

одговарају 

теми 

пројекта, 

односно 

циљу 

пројекта, 

дефинисање 

места и 

динамике 

рада; 

уважавање 

узраста 

ученика и 

њихове 

природне 

радозналост

и;   

При 

планирању 

наставник 

треба да 

дефинише тип 

пројекта, да 

одреди његов 

циљ, 

очекиване 

исходе, област 

којом се бави 

пројекат и 

повезаност са 

наставним 

предметима, 

његове 

садржаје, 

активности 

-давање 

предлога 

,избор тема 

планирање и 

самостално 

остваривање, 

а за поједине 

ученике и 

вођство у 

одређеним 

деловима 

пројекта 
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 ученика, 

потребна 

средства, 

динамику рада 

по фазама и 

све што је 

потребно за 

успешно 

спровођење 

пројектне 

наставе. 

Oстваривање 

пројекта 

Све 

садржаје треба 

реализовати 

кроз различито 

тематско 

повезивање у 

игри или 

функционалној 

активностикоја 

задовољава 

интересовањеи 

потребе ученика 

на млађем 

школском 

узрасту. 
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Представљање 

пројекта 

представе, 

изложбе, 

кратки филм, 

текст у 

новинама, 

наступ на 

локалној 

телевизији, 

представљањ

е за 

родитеље,.уп

отреба ИКТ-а 

треба да буде 

сведена на 

употребу 

најједноставн

ијих алата и 

упознавање 

са 

коришћењем 

интернета. 

    

Вредновање 

резултата 

пројекта 

− вредновање 

пројекта 

(процена 

оствареност

и 

дефинисани

х циљева и 

исхода, 

указивање 

на успехе и 
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тешкоће у 

току 

реализације 

пројекта). 

 

Предлог тема за реализацију пројектне наставе 

1. Заштити себе,заштити друге - 4 

2. Разгледница мога краја   - 4   

3. Сачувајмо наше писмо-ћирилицу"   -5 часова 

4. Стижу празници - 6  часова 

5. Ја сам кувар  - 6 часова 

6. И рукотворине су умотворине-6 часова 

7. Заиграјмо , запевајмо !-5 часова 

8.  

 

18.1.11.Остали облици образовно васпитног рада 

Допунска настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ 
Наставне теме 

 

- разликује речи које мењају облик (именице, заменице, придеви, 

бројеви, глаголи) и уочи оне које су увек у истом облику; 

- одреди основне реченичне чланове; 

- разликује врсту речи од службе речи у реченици; 

- поштује и примени основна правописна правила; 

- правилно пише сва три модела управног говора; 

 

 

Граматика и правопис  
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- употреби основне облике усменог и писменог изражавања: 

препричавање, причање и описивање; 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ 
Наставне теме 

 

 

изврши четири основне рачунске операције у скупу N0; 

 

-   састави израз, израчуна вредност  

 

реши једначине и неједначине и провери тачност решења; 

 

прочита и запише разломке облика  (m, n ≤ 10); 

сабере и одузме децималне бројеве са највише две децимале; 

 

израчуна површину квадрата и правоугаоника; 

 

израчуна површину и запремину квадра и коцке; 

 

БРОЈЕВИ 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

 

   УКУПНО 36 

 

18.1.12.План рада одељењског старешине 

 

n

m
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Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1  

Циљ наставе је развој моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање ученике са школским животом и односима којима 

уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених навика и формирање става о 

заштити животне средине 
 

ред. 

број 
Активности/теме 

Време 

реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

1. Упознавање ученика са темама рад одељењске заједнице 

(мотивисање за активно учешће) 

септембар Разговор ОС, У 

2. Правила понашања у школи из протокола о заштити од 

насиља 

септембар Разговор ОС, У 

3. Формирање радних навика: „дневно планирање и методе 

активног учења 

септембар Разговор ОС, У 

4. Безбедност деце у саобраћају септембар Разговор ОС, У, МУП 

5. Правила понашања на екскурзији септембар Разговор-правила 

понашања 

ОС, У 

6. Дечија недеља; Буквар дечијих права октобар Разговор, радионица ОС, У 

7. Здравствено васпитање: Општа и лична хигијена октобар Разговор-предавање ОС, 

У,здравств.радник 

8. Полиција у служби грађана октобар Разговор, посета 

организацији 

ОС, У,СС, МУП 

9. Мој хоби октобар Разговор ОС, У 

10. Разговор о успеху, учењу и владању новембар Разговор ОС, У,СС 

11. Здравствено васпитање: „Здрава исхрана“, јести разноврсну 

храну 

новембар Разговор, презентација ОС, 

У,здравств.радник 

12. Насиље као негативна друштвена појава новембар Разговор, радионица ОС, У, МУП 

13. Здравствено васпитање: Болести зависности, превентивне 

активности 

новембар Разговор, презентација ОС, 

У,здравств.радник 



 

279 
 

14. Професионална орјентација: Зашто ми се свиђа неко 

занимање? 

децембар Разговор, посета 

занатлији 

ОС, У 

15. Како користимо компјутер (превенција злоупотребе децембар Разговор ОС, У 

16. Превенција и заштита деце од  опојних дрога и ајкохола децембар Разговор-

пр.стоматолога 

ОС, У, здравствени 

радник, МУП 

17. Припреме за Новогодишњи вашар децембар Разговор, украшавање 

пр. 

ОС, У 

18. Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта децембар Разговор ОС, У,СС 

19. Прочитао сам на распусту јануар Разговор ОС, У 

20. Безбедно коришћење интернета и других мрежа јануар Разговор, припрема 

приредбе 

ОС, У, МУП 

21. Правила безбедности на улици фебруар Разговор ОС, У 

22. Односи између дечака и девојчица фебруар Разговор ОС, У,СС 

23. Како помажемо другима? фебруар Разговор ОС, У 

24. Превенција и заштита деце од трговине људима фебруар Разговор ОС, У,СС, МУП 

25. Прављење честитки за 8.март март Разговор, израда 

честитки 

ОС, У 

26. Лепа реч гвоздена врата отвара март Разговор ОС, У 

27. Фимови које гледамо март Разговор ОС, У 

28. Заштита од пожара март Разговор ОС, У, Ватрогасац 

29. Верски празник- Васкрс : обичаји и значење април Разговор, украшавање 

пр. 

ОС, У 

30. Уређење учионице и школског дворишта април Уређење школског пр. ОС, У 

31. Како сам провео пролећни распуст април Разговор ОС, У 

32. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода 

мај Разговор, спортске 

акт. 

ОС, У, Ватрогасац 
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33. Учешће у прослави Дана школе мај Разговор, припрема 

приредбе 

ОС, У 

34. Припрема за излет мај Разговор ОС, У 

35 Анализа постигнутог успеха на крају другог полугодишта мај Разговор ОС, У,СС 

36. Весели растанак јун прослава ОС, У 

 

Напомена : ОС – одељењски старешина; У – ученици; СС-стручни сарадник (педагог/психолог) 
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