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1. Сврха школског програма 

 

 Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, 

неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

 Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да 

успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 

потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз 

активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и 

допринос демократском, економском и културном развоју друштва.  

 

2. Циљеви школског програма 

 

 развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним 

потребама, могућностима и интересовањима;  

 подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;  

 оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 

сталног усавршавања и начелима доживотног учења;  

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот;  

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске 

традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;  

 омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;  

 развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;  

 усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 

демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 



 уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња 

сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима 

различитости и добробити за све;  

 развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе 

традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, 

јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају 

остваривање права на различитост;  

 поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и 

развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;  

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање индивидуалне одговорности.  

3. Начела израде школског програма 

Школски програм утемељен је на начелима:  

 усмерености на процесе и исходе учења; 

 заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета 

програма; 

 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. 

 

 

 



4. Принципи на којима се заснива образовни процес 

 

Принципи образовања (и општи и они на којима се заснива образовни процес) 

представљају нормативни и вредносни оквир за дефинисање циљева и исхода образовања. 

Принципи, циљеви и исходи образовања су условљени и повезани, проистичући један из 

других логички и садржински повезују начелне смернице са конкретним резултатима које 

образовањем желимо да остваримо. 

Образовање треба да буде засновано на интегрисаном наставном програму у којем 

постоји хоризонтална и вертикална повезаност између различитих предмета који су 

повезани у шире образовне области. 

 

Школски програм, на потребу за образовањем заснованом на интегрисаном наставном 

програму, одговара пажљивим планирањем, избором и организацијом наставних садржаја 

и активности. Таква организација омогућава развој обухватног, добро структуираног 

програма за основно образовање.  

 За квалитет образовања треба да буду одговорни не само наставници и школе 

већ и сви остали заинтересовани актери (родитељи и локална заједница) 

Школским програмом школа треба да изађе у сусрет свом окружењу, карактеристикама, 

захтревима и потребама својих ученика а да при том не угрози јединство система. 

Концепција школског програма погодује квалитетном образовању у мултиетничком 

друштву. Културне, језичке и регионалне специфичности могу да се уграђују у школски 

програм без посебног администрирања централних просветних власти. 

 Образовање треба да поштује индивидуалне разлике међу ученицима у 

погледу начина учења и брзине напредовања 

Настава и образовање треба да буду прилагођене индивидуалним карактеристикама, 

потребама и интересовањима ученика, тј. да се индивидуализују. Индивидуализовани 

приступ настави и учењу узима у обзир оно што сваки ученик уноси (своју личност, лична 

искуства, ставове, вредности, претходна знања и искуства...) у наставу. То значи да степен 

сложености и обима садржаја наставног рада, методе наставног рада и облици 

организације процеса подучавања и учења прилагођавају индивидуалним могућностима, 

потребама и интересовањима, како би се сваком ученику омогућило да развије знања и 

вештине који су постављени. Индивидуализовани приступ подучавању подразумева и 

дидактичко-методичку флексибилност, односно разноврсност метода и облика рада, 

стратегија подучавања. То се односи на разне видове наставе и на коришћење различитих 

васпитних и образовних ваннаставних активности. Мање је  важно где се одвија одређена 

активност и да ли она припада једној или другој категорији наставних и ваннаставних 

активности него да активност омогући ученицима да у датим околностима формирају 



предвиђена знања и вештине. На овај начин се отвара могућност да се настава усклади и 

са потребама даровите деце, али и деце са посебним потребама, јер квалитетно образовање 

подразумева квалитетно образовање за све. 

 Образовање треба да се заснива на партиципативним, кооперативним, 

активним и искуственим методама наставе и учења 

Тенденције савременог живота налажу креирање наставног процеса у којем је 

кооперативни, активни, партиципативни начин учења, размишљања и деловања 

подразумевајући део наставе и учења. 

 Образовање треба да уважава свакодневно искуство ученика и знања која се 

стичу ван школе и да их повезује са садржајима наставе 

Свакодневна и школска искуства међусобно се прожимају, подржавају и обогаћују. 

Настава и образовање треба да се ослањају на искуства која деца доносе из свакодневног 

живота, да их допуњују, систематизују и кристалишу. Школска, академска знања, опет, 

треба да се повезују са свакодневним искуством и животом. Тако се ученицима омогућује 

да (се) у процесу овладавања академским садржајима: 

 ослоне на оно што им је већ познато, блиско и тако боље разумеју академске 

садржаје; 

 виде смисао онога што уче у школи, чиме се развија сазнајна мотивација, подстиче 

спремност за учење у различитим ситуацијама, повећава осетљивост на прилике за 

учење и сазнавање у разноврсним условима, подстиче вредновање и неговање 

знања; 

 успостављају везе између онога што уче у школи и сопственогг искуства у 

односима са спољашњим светом, другим људима, доживљају и разумевању 

властитог бића; 

 примењују оно што су научили у свакодневном животу и тиме унапређују 

разумевање света који их окружује, побољшавају квалитет сопственог живота и 

допринесу развоју друштвеног и културног окружења. 

 

 Образовање треба да развија код ученика позитиван однос према школи и 

образовању и подстиче учениково интересовање за учење и континуирано 

образовање 

 

Основно образовање је почетак процеса континуираног, доживотног образовања. У току 

образовања ученик треба да упозна и савлада технике и стратегије ефикасног и 

самосталног учења. Треба да буде оспособљен за коришћење различитих извора 

информација (укључивши стручну и научну литературу), различих облика информатичких 

и комуникационих средстава, критички однос према изворима информација. Образовање 

је одговорно за развијање и подстицање радозналости и мотивисање ученика да даље уче 

и образују се.  



 Образовање треба да буде процес развоја знања, вештина, ставова и вредности 

код ученика 

У конципирању основног образовања полази се од идеје о формалном, институционалном 

образовању као процесу стварања знања и подстицања развоја способности, умења, 

ставова и вредности код ученика. Образовни и васпитни аспект наставе су повезани и 

међусобно условљени.  

Кад је реч о знањима, посебан значај имају она која су изграђена и организована тако да: 

 омогућавају стицање нових и даљу изградњу знања (генеративна знања); 

 могу да се примењују у контексту и условима различитим од оних у којима су 

настала (трансферна знања); 

 подстицајно делују и доприносе развоју сазнајних и других спосбности и личних 

особина ученика (формативна знања). 

 

Вредности и ставови се развијају кроз целину искуства у одређеном контексту – контексту 

институционалног образовања, а не кроз директне инструкције. Начин презентовања и 

обраде новог наставног садржаја, методе наставног садржаја, методе наставног, 

образовног и васпитног рада, разноврсност наставних облика, активно учешће учесника у 

том процесу, врсте активности и степен ангажовања ученика су неопходни предуслови за 

успех школског програма у овом домену. 

 

5. Основни принципи на основу којих се реализује наставни план и програм 

Уважавање и поштовање свих учесника у образовном, уважавање и поштовање 

личности, личних својстава, узрасних и развојних карактеристика ученика, поштовање и 

неговање основних људских, индивидуалних и дечијих права и слобода, безусловно 

поштовање неповредивости људског живота и индивидуалне вредности и интегритета 

сваког људског бића, једнака вредност сваког и једнакоправност свих, солидарност и 

правичност, поштовање и неговање природне и социјалне средине и изградња образовно и 

развојно подстицајног окружења су принципи на којима почива концепција школског 

програма и који се у сваком тренутку уграђују у сваку активност, подуку и поруку. 

 

Изградња, усавршавање и реализација школског програма заснива се на следећим 

принципима: 

1. Принципи децентрализације, демократизације и деполитизације 

(професионализације) у образовању    



Повећани степен децентрализације захтева успостављање сталног консултативног 

(експертског и интересног) процеса унутар система и у његовом ширем друштвеном 

окружењу. Квалификовано, одговорно одлучивање у оквиру тог процеса је један од 

стандарда квалитетног образовања, као и развоја и унапређивања система.  

Школски програм је флексибилан те школама и наставницима оставља простор и 

могућност да методички и садржински уравнотежено излазе у сусрет разноврсним 

образовним и другим потребама својих ученика и адекватно их припремају за нова и све 

сложенија учења и образовно напредовање, функционално користећи и ослањајући се на 

њихова постојећа знања и искуства.  

Школски програм је својеврстан израз демократских вредности, садржаја и процедура које 

су у њега уграђене и свим својим елементима доприноси њиховом неговању, развоју и 

интеграцији како у образовни и васпитни процес, тако и у индивидуално поступање и 

социјалну и професионалну комуникацију. 

2. Образовање за потребе информационог, технолошког, глобалног друштва 

Школски програм је усмерен на изградњу таквих функционалних знања и умења која ће 

омогућити ефикасно укључивање у процесе који се ослањају на сложене информатичке 

структуре, којима је умешност у налажењу и размени информација и способност за 

њихову промишљену, критичку и одговорну рецепцију и употребу исто тако важна као и 

само поседовање информација. 

Школски програм припрема ученика да у различитим контекстима ефикасно и адекватно 

користи сложена информатичка оруђа, што је један од услова за образовно, 

професионално, лично и социјално усавршавање и напредовање. 

3. Образовање као доживотни процес 

Школски програм оспособљава ученика да учи у различитим приликама и под 

различитим условима, у складу са својим потребама и у властитом интересу. 

4. Једнаке образовне могућности за све 

Школски програм препознаје, признаје, уважава и ефикасно одговара на образовне 

потребе, искуства и интересе свих, без обзира на пол, узраст, расну, етничку, социјалну и 

верску припадност, спосбности, могућности и ограничења, поштујући и развијајући 

људска, дечја и образовна права, обавезе и одговорности. Он је инклузиван, отворен за 

децу са посебним образовним и другим потребама. 

6. Општи и посебни стандарди знања 

Стандарди образовања одређују ниво развијености очекиваних знања, способности и 

вештина на општем и посебном нивоу.  



Очекивана знања, способности, вештине идентификују се у резултатима педагошког 

процеса, чија су полазишта одређена циљевима и задацима образовања и васпитања.  

Посебни стандарди одређују ниво развијености знања, способности и вештина које ученик 

остварује на крају сваког разреда, нивоа образовања и васпитања у оквиру сваког 

наставног предмета. Посебни стандарди су дати у програмима за поједине наставне 

предмете.  

Стандарди знања су референтна основа за прикупљање поузданих и ваљаних података о 

степену остварености очекиваних постигнућа и, посредно, циљева и задатака васпитања и 

образовања.  

Стандарди остварености задатака, односно постигнућа прописаних на школском нивоу, 

одређује се такође на основу:  

- резултата школских испитивања и   

- очекиваног и пожељног нивоа постигнућа - школског стандарда.   

На основу резултата испитивања и очекиваног и пожељног нивоа постигнућа формулише 

се школски план развоја квалитета образовања, којим се одређује степен остварености 

постигнућа који се очекује у одређеном временском периоду.  

7. Начини и поступци за остваривање програма обавезних и изборних 

предмета 

Чланови већа трећег разреда планирају да наставни план и програм за обавезне и изборне 

предмете реализују креирајући радну атмосферу међусобне подршке и професионалног 

личног раста сваког члана већа, као и свих ученика. У то име, у сврху подршке у раду 

биће коришћени следећи могући начини и поступци:  

 Подстицање учитеља за примену иновативних модела наставе, посебно кроз 

тематску интерактивну наставу и активну наставу; 

 Креирање заједничке базе дидактичко-техничких материјала за рад, наставних 

средстава, примена информационих технологија у свакодневној настави на нивоу 

Већа; 

 Неговање разноврсности наставних облика рада у организацији наставе као стила 

рада учитеља (применом више различитих наставних облика на једном часу, пр. 

индивидуални рад, рад у пару и групни рад у комбинацији са самосталним радом 

ученика); 

 Анализа и вредновање квалитета и ефикасности групног облика рада; 

 Креирање повољне, позитивне, подстицајне радне атмосфере унутар одељења и 

већа; 



 Избор одговарајућих метода учења; 

 Избор одговарајућих наставних метода које имају утицаја на аудио-визуелно-

моторну перцепцију; 

 Развијање интерперсоналних и когнитивних способности ученика; 

 Умрежавање и повезивање теоријских знања са практичним знањима и практичном 

наставом; 

 Подстицање и развијање критичког мишљења стварањем атмосфере учења у којој 

је промишљање над појавама и процесима уобичајени начин учења који се 

подразумева, као и неговање метода и техника учења које подстичу развој 

креативног мишљења као стил подучавања;  

 Подстицање ученика да решавају проблеме, постављају питања и активно траже 

одговоре користећи различите изворе информација (уџбенике, другу литературу, 

интернет...); 

 Подстицање и развијање функционалног знања као оног које повезује теоријско и 

тзв. знање за живот; 

 Инсистирање на употребном, практичном знању и развоју вештина које су животно 

драгоцене. 

 

8. ФОНД ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ  

Ред. 

број 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељно Годишње 

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 васпитање 3 108 



 

 

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
  

1. Верска настава 1 36 

2. Грађанско васпитање 1 36 

 ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ   

1. Чувари природе 1 36 

 

9. Програми обавезних и изборних предмета за трећи разред са начинима и 

поступцима за њихово остваривање 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

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

доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине.  

Задаци наставе српског језика:  

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

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и 

ортографских стандарда српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;  

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика;  

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога 

говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);  

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;  



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

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

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и 

читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);  

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано 

тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;  

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 

илустрованих енциклопедија и часописа за децу;  

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и 

критичко процењивање прочитаног текста;  

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

извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, 

школске, месне); поступно овладавање начином воёења дневника о прочитаним 

књигама;  

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање 

сценских остварења (позориште, филм);  

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске 

уметности;  

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

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

других уметничких остварења;  

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

унапређује;  

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

радију и телевизији;  

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

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 

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

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

солидарности и других моралних вредности;  

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

међу људима.  

Оперативни задаци: 

- овладавање техником читања и писања на оба писма; - савладавање просте 

реченице (појам, главни делови);  

- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;  

- постепено увоёење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, 

догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике);  

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма  



(препричавање, причање, описивање, извештавање);  

- постепено упознавање методологије израде писменог састава.  

ЈЕЗИК  

Граматика  

Именице: заједничке и властите; род и број именица.  

Глаголи: радња, стање, збивање; разликовање облика којима се означава садашњост, 

прошлост и будућност. Разликовање лица и броја глагола. Потврдни и одрични облик 

глагола.  

Придеви: род и број придева; описни и присвојни придеви.  

Реченица: појам реченице; врсте реченица по значењу: обавештајне, упитне, узвичне и 

заповедне; главни делови реченице - предикат и субјекат; речи које означавају место, 

време и начин вршења радње; потврдни и одрични облик реченице.  

Уочавање управног говора у тексту.  

Речи које значе нешто умањено и увећано.  

Речи истог облика, а различитог значења.  

Речи различитог облика, а истог или сличног значења.  

Правопис  

Обнављање и вежбе у примени правописних правила.  

Употреба великог слова у писању имена народа, вишечланих географских имена, 

празника, наслова књига, часописа и новина.  

Писање датума.  

Писање назива улица.  

Писање бројева словима.  

Писање речце НЕ уз глаголе, придеве и именице.  

Писање речце ЛИ.  



Азбука и абецеда - изговор напамет и уочавање примене у списковима ученика и сл. 

Интерпункцијски знак на крају обавештајних, упитних, узвичних и заповедних реченица.  

Писање сугласника ј у речима (отклањање грешака ако их ученици чине) - између  

самогласника и - о / о - и;  

Писање скраћеница типа: бр., уч., стр., год. и скраћенице за мере.  

Ортоепија  

Правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х.  

 

Интонација реченице: тон и јачина гласа у изговарању реченице; истицање речи у 

реченици (реченични акценат); интонационо подешавање гласа у изговарању обавештајне, 

упитне, узвичне и заповедне реченице; изговарање потврдног и одричног облика 

реченице; значај брзине и паузе у говору.  

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира  

Лирика  

Народна песма: Женидба врапца Подунавца  

Народна песма: Двије сеје брата не имале  

Бранко Радичевић: Циц  

Јован Јовановић Змај: Пролећница 

Војислав Илић: Први снег  

Григор Витез: Какве је боје поток  

Десанка Максимовић: Вожња  

Драган Лукић: Шта је отац  

Душан Васиљев: Зима  

Душан Радовић: Замислите  

Душан Костић: Септембар  

Бранислав Црнчевић: Љутито мече  

Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом  

Добрица Ерић: Славуј и сунце  



Милован Данојлић: Љубавна песма  

Бранко Миљковић: Песма о цвету  

Мирослав Антић: Шта је највеће  

Обичајне народне лирске песме (избор)  

Избор из поезије Душана Радовића  

Епика  

Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин  

Народна басна: Вук и јагње  

Езоп: Корњача и зец  

Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће  

Народне приповетке: Ветар и сунце; Свијету се не може угодити  

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи  

Десанка Максимовић: Прича о раку кројачу  

Бранко Ћопић: Мачак отишао у хајдуке  

Стеван Раичковић: Бајка о белом коњу  

Бранко В. Радичевић: Самоћа  

Гроздана Олујић: Стакларева љубав  

Стојанка Грозданов - Давидовић: Прича о доброј роди  

Арапска народна приповетка: Лав и човек  

Браћа Грим: Бајке (избор) 

Максим Горки: Врапчић  

Оскар Вајлд: Себични џин  

Сун Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља  

        Пјер Грипари: Заљубљене ципеле  

Драма  

Душан Радовић: А зашто он вежба  

Александар Поповић: Лед се топи  

Јованка Јоргачевић: Никад два добра  

Допунски избор  

Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање два, а највише 

још четири дела за обраду.  



Научно - популарни и информативни текстови  

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу  

Читање текста  

Поступно и систематично навикавање ученика на доживљајно читање текста као 

значајног предуслова за његово ваљано тумачење на часу (са одговарајућим и примереним 

подстицањем).  

Усмерено/истраживачко читање у функцији продубљивања доживљаја текста и 

непосредне  припреме  за  његово  тумачење.  Читање  одломака 

 из  текста  ради доказивања/образлагања сопствених ставова.  

Систематске вежбе у изражајном читању и казивању различитих врста текста 

(постепено и функционално овладавање основним елементима/чиниоцима добре дикције). 

Читање драмског и драматизованог текста по улогама ради учења напамет и сценског 

импровизовања.  

Подстицање и охрабривање ученика да записује своје утиске о прочитаним 

текстовима. Повремено читање и коментарисање таквих записа.  

Тумачење текста  

Слободно и спонтано саопштавање личног доживљаја и првих утисака о прочитаном 

тексту.  

Запажање и образлагање основне предметности прочитаног текста (осећања, 

песничке слике, фабула, радња, информација). Тумачење књижевних ликова. Откривање и 

слободно образлагање порука књижевноуметничког текста.  

Уочавање и доказивање повезаности/међузависности композицијских делова текста. 

Постепено увођење у разумевање стилогене функције језика као средства изражавања у 

књижевноуметничком тексту (нарочито у лирској песми).  

Симултано усвајање и употреба књижевних и функционалних појмова. Даље 

неговање ученичких навика да своје ставове доказују појединостима из текста.  

Књижевни појмови  

Лирика  

Ритам; наглашени и ненаглашени слогови; рима. Песничка слика као саставни 

чинилац композиције лирске песме.  

Поређење - препознавање стилског средства.  

Породичне народне лирске песме, шаљива песма, родољубива песма - основна 

обележја.  



Епика  

Фабула: повезаност догађаја с местом, временом и ликовима.  

Књижевни лик: изглед; говорна карактеризација књижевног лика; односи међу 

ликовима.  

Пишчев говор и говор ликова.  

Разговор, опис - на нивоу препознавања и именовања.  

Народна и ауторска бајка - препознавање.  

Драма  

Радња у драми. Развој драмског сукоба. Драмски лик и глумац. Сценски простор - на 

нивоу препознавања и спонтаног увођења у свет драмске/сценске уметности.  

Функционални појмови  

Подстицање ученика да схватају и усвајају следеће појмове: слично, различито, 

супротно,  изражајно;  запажање,  понашање,  поступак,  убедљиво, 

 неочекивано; сналажљивост, радозналост.  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Основни облици усменог и писменог изражавања  

Препричавање  садржине текстова, играних и анимираних филмова, позоришних 

представа, радијских и телевизијских емисија за децу - детаљно (опширно), по 

заједничком и индивидуалном плану; сажето препричавање по заједничком и самостално 

сачињеном плану за препричавање.  

Причање о доживљајима и догађајима, стварним и измишљеним (нарочито у 

функцији стварања погодне атмосфере за читање и тумачење текста). Причање према 

слици са целовитим догађајем по заједничком и самостално сачињеном плану. Причање 

по задатим речима. Настављање приче подстакнуто датим почетком.  

Описивање људи и природе: спољашња обележја особе која се описује (физички 

портрет), њене основне карактерне црте (духовни профил) и понашање у конкретним 

животним околностима (поступци, реакције, говор). Колективна и самостална посматрања 

природе (шетња, излети, посете, документарни филмови) на основу којих се увежбава 

описивање уочљивих и занимљивих појединости које су међусобно повезане. Самостално 

бирање мотива и издвајање детаља који ученика посебно заокупљају и подстичу на 

описивање - најчешће у писменом облику. Увежбавање планског приступа у описивању 

(заједнички и индивидуални планови/подсетници за описивање).  



Извештавање - сажето информисање о себи (кратка аутобиографија).  

Усмена и писмена вежбања  

Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора речи, исказа, реченица, 

пословица, краћих текстова; слушање звучних записа, снимање читања, анализа снимка и 

одговарајуће вредновање.  

Ортографске вежбе: преписивање текста са ћирилице на латиницу. Увежбавање 

читког и уредног рукописа, уз примену правописних правила. Преписивање текста са 

датим задатком.  

Диктати: са допуњавањем, аутодиктат, изборни диктат, контролни диктат.  

Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено/фигуративно значење речи, 

грађење речи - формирање породица речи; изналажење синонима и антонима, уочавање 

семантичке функције акцента; некњижевне речи и њихова замена језичким стандардом.  

Синтаксичке и стилске вежбе: допуњавање исказа различитим могућностима у 

складу са понуёеном говорном ситуацијом, проширивање реченице уношењем личног 

тона, сажимање реченице ради појачања њене информативне моћи и др.  

Интонационо подешавање гласа у изговору појединих реченица (обавештајне, 

упитне, узвичне и заповедне) или неких њихових делова (реченични акценат). 

Увежбавање подешавања реда речи према комуникативним потребама у контексту.  

Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и драмских).  

Сценско приказивање драмског и драматизованог текста.  

Загонетање и одгонетање, састављање и решавање ребуса и укрштених речи. 

Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речника.  

Неговање културе слушања саговорника; писање писма, честитке и разгледнице.  

Слушање и вредновање говора и разговора у емисијама за децу на радију и 

телевизији.  

Систематско увођење у начин планирања (израда подсетника) и писања тзв. 

слободних писмених састава.  

Два писмена задатка - један у првом и један у другом полугодишту.  



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Језик (граматика и правопис)  

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 

стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на 

језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не 

упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као 

комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији).  

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и 

тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван 

контекста у којем се остварује њена функција. У I и II разреду у оквиру вежби слушања, 

говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања, да 

би се од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним низовима 

граматички садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом ученика.  

Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а 

конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим 

разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, 

појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација 

и другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим 

настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе.  

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 

њима.  

Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење 

граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су ученици у претходним 

разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој пракси. 

Поступност и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из 

синтаксе и морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно 

спроведени и у осталим областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х, 

ученици ће прво запажати у грађењу речи и деклинацији у V разреду, а вежбама и 

језичким играма у том и претходним разредима навикавати се на правилну употребу тих 

консонаната у говору и писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI 

разреду, а усвојена знања о битним гласовним особинама српског језика обновити и 

систематизовати у VIII разреду. Тим начином ће ученици стећи основне информације о 

гласовним променама и алтернацијама, оспособиће се за језичку праксу, а неће бити 

оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава.  

Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда и 

поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба 



навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред 

уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих 

речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и 

логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичне законитости (разликовање 

лица код глагола - лични глаголски облици - предикат - реченица). Речи увек треба 

уочавати и обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и 

облици.  

Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне 

јединице. Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике 

треба у сваком разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме, а 

сталним вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати 

да чују правилно акцентовану реч а у крајевима где се одступа од акценатске норме да 

разликују стандардни акценат од свога акцента.  

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се 

организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, 

ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником 

(школско издање).  

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у 

новим говорним ситуацијама проистиче из програмских захтева, али су у великој мери 

условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима од књижевног 

језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се 

садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења 

говора и писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика 

за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.  

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили 

својом функционалношћу:  

- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;  

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности;  

- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним 

својствима и стилским функцијама језичких појава;  

- уважавање ситуационе условљености језичких појава;  

- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;  

- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;  

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика;  

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању;  

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава;  

- неговање примењеног знања и умења;  



- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;  

- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања;  

- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;  

- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; - коришћење 

прикладних илустрација одређених језичких појава.  

- У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно 

сузбијају ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност 

ученика, што појачава њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. 

Наведена усмерења наставног рада подразумевају његову чврсту везаност за 

животну, језичку и уметничку праксу, односно за одговарајуће текстове и говорне 

ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву на изолованим 

реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 

нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене 

контекста, постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и 

репродукују, а све то спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу 

за њихову мисаону инертност.  

Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких 

појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним 

својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и 

споредних обележја проучаваних језичких појава.  

У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима 

које су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне 

ситуације у којима се одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови би 

требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима 

разговарати са ученицима.  

Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води 

преко доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за 

наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност) 

језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер 

уметничка доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и 

применљивијим. Кад ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) 

функција језичке појаве, прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и 

подстицајан пут да знања о језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси 

бољем писменом и усменом изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова.  

Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, 

односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања 

морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и 

утврђивања знања.  



Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика 

треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно 

неговати више облике знања и умења - применљивост и стваралаштво. У настојањима да 

се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној 

прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и 

популарног), чиме се оно уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и 

практичне примене.  

Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике 

посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби.  

Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са 

комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави 

граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, 

што наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик 

појављује као свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје 

практичнија и занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова 

стваралачка испољавања.  

Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да 

поставља ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или 

писати како у изазовним приликама говорно реагују.  

Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а завршавају 

сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом методичком 

приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и затварају више пута 

током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање индукције и 

дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских обавештења и 

практичне обуке.  

Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих 

методичких радњи:  

- Коришћење погодног полазног текста на коме се увиђа и објашњава одговарајућа 

језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научнопопуларни и публицистички 

текстови, а и примери из писмених радова ученика.  

- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних 

ситуација.  

- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима.  

- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који 

непосредно доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе 

примери из познатог текста.)  



- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, 

уочавају примере језичке појаве која је предмет сазнавања.  

- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да 

запажену језичку појаву истраживачки сагледају.  

- Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, 

изражајних могућности...).  

- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово 

упоређивање, описивање и класификовање.  

- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа.  

- Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених 

законитости и правилности.  

- Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у 

примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање).  

- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у 

школи и код куће).  

Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у 

сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа 

на коме се разматра одреёена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је 

да текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке 

вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити 

обавезна етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна.  

Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: 

запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових 

примера. То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене 

етапе, односно јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између 

индуктивног и дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и 

увежбавања.  

Књижевност  

Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних 

текстова (научнопопуларних, информативних), представља изузетно одговоран наставни 

задатак. Управо, на овом ступњу школовања стичу се основна и не мало значајна знања, 

умења и навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура 

већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог 

човека.  

Лектира  

Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори 

за обраду текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и 

сва остала приступачна литература.  



Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, 

драма, да би се кроз све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција и 

имати увид у то.  

Учитељ има начелну могућност да понуђене текстове прилагођава конкретним 

наставним потребама, али је обавезан и на слободан избор из наше народне усмене 

књижевности и тзв. некњижевних текстова - према програмским захтевима.  

Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на 

одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења 

текста у зависности од сложености његове унутрашње структуре, повезивање и груписање 

са одговарајућим садржајима из других предметних подручја - граматике, правописа и 

језичке културе и сл.).  

Учитељу је дата могућност и допунског избора текстова у складу са наставним 

потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива са којим остварује 

програм.  

 

Читање и тумачење текста  

Особеност и деликатност овог предметног сегмента нису толико у програмираним 

садржајима колико су у узрасним могућностима најмлађих ученика да дате садржаје 

ваљано усвоје, те да се стеченим знањима и умењима функционално служе и у свим 

осталим наставним околностима. Сходно томе, читање и тумачење текста у млађим 

разредима превасходно је у функцији даљег усавршавања гласног читања, уз постепено, 

систематско и доследно увођење у технику читања у себи, као и усвајање основних 

појмова, односа и релација које садржи у себи прочитани текст.  

Читање текста, према томе, на млађем узрасном нивоу има сва обележја првог и 

темељног овладавања овом вештином као знањем, нарочито у првом разреду. Посебно је 

важно да ученици поступно и функционално усвоје ваљано читање наглас које у себи 

садржи неке од важнијих чинилаца логичког читања (изговор, јачина гласа, паузирање, 

интонационо прилагођавање и др.) и које ће природно тежити све већој изражајности 

током другог разреда (наглашавање, емоционално подешавање, темпо и сл.) чиме се у 

доброј мери олакшава усвајање технике изражајног читања (трећи разред). Притом, од 

особите је важности да се свако читање наглас и сваког ученика понаособ (а нарочито у 

првом разреду) - осмишљено, критички и добронамерно вреднује. Сваки ученик, наиме, 

након што је прочитао неки текст наглас, треба од својих другова у разреду и учитеља да 

сазна шта је у том читању било добро, а шта евентуално треба мењати да би оно постало 

још боље.  



Поступност, систематичност и доследност посебно долазе до изражаја у оспособљавању 

ученика за читање у себи. Овај вид читања у млађим разредима представља сложенији 

наставни захтев, иако са становишта искусног, формираног читача то не изгледа тако. 

Читање у себи, наиме, садржи низ сложених мисаоних радњи које ученик треба симултано 

да савлада, а посебан проблем представља тзв. унутрашњи говор. Зато се код већине 

ученика првог разреда ово читање најпре испољава у виду тихог читања (тихи жагор, 

мрмљање), да би касније, али упорним вежбањем, добило своја потребна обележја. Међу 

њима свакако ваља истаћи различите видове мотивисања, подстицања и усмерења, чиме 

се олакшава доживљавање и разумевање текста који се чита, те тако читање у себи, са 

становишта методике савремене наставе књижевности, постаје незаобилазни услов за 

ваљано тумачење текста.  

Тумачење текста у млађим разредима представља изузетно сложен и деликатан 

програмски захтев. Текст је темељни програмски садржај који има водећу и интеграциону 

наставну улогу јер око себе окупља и групише одговарајуће садржаје и из осталих 

предметних подручја. Али, због узрасних ограничења у рецепцији, тумачењу и усвајању 

основних структурних а нарочито уметничких чинилаца текста, потребно је испољити 

много инвентивности, систематичности и упорности у оспособљавању ученика за 

постепено уочавање, препознавање, а затим образлагање и спонтано усвајање његове 

основне предметности.  

У првом разреду тумачење текста има изразита обележја спонтаног и слободног разговора 

са ученицима о релевантним појединостима - просторним, временским, акционим - у 

циљу провере разумевања прочитаног, односно у функцији активног увежбавања и 

ваљаног усвајања читања наглас и у себи. Инвентивним мотивисањима, подстицањима и 

усмерењима (ко, где, када, зашто, како, чиме, због чега, шта је радосно, тужно, смешно, 

занимљиво, необично и сл.) - ученицима се омогућава да уочавају, запажају, откривају, 

упоређују, објашњавају, образлажу дате појавности које чине предметност прочитаног 

текста.  

У другом разреду приступ тумачењу текста скоро је у свему исти као и у претходном 

разреду, само што су захтеви, по природи ствари, нешто увећани а програмски садржаји 

адекватно допуњени (самостално саопштавање утисака о прочитаном тексту, заузимање 

властитих ставова о важнијим појавностима из текста и речито образлагање и одбрана 

таквих схватања, откривање и схватање порука у тексту, препознавање одељка, уочавање 

карактеристичних језичких и стилских појмова и сл.).  

Ученике треба систематски и на ваљан начин подстицати на укључивање у библиотеку 

(школску, месну), формирање одељењске библиотеке, приређивање тематских изложби 

књига, слушање/гледање звучних/видео записа са уметничким казивањима текста, 

организовање сусрета и разговора са писцима, литерарних игара и такмичења, вођење 

дневника о прочитаним књигама (наслов, писац, утисци, главни ликови, одабране 



реченице, необичне и занимљиве речи и сл.), формирање личне библиотеке, цедетеке, 

видеотеке и др.  

Таквим и њему сличним методичким приступом читању и тумачењу текста, при чему 

посебну пажњу ваља посветити улози ученика као значајног наставног чиниоца (његовом 

што већем осамостаљивању, слободном истраживању и испољавању, пружању 

могућности за властито мишљење), остварују се нека од темељних начела методике 

савремене наставе и књижевности, међу којима су свакако поступно и осмишљено 

увођење ученика у сложени свет књижевноуметничког дела и симултано али и планско 

богаћење, усавршавање и неговање његове језичке културе.  

Читање од III до VIII разреда  

Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При томе је 

квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни 

облици усмереног читања основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се 

успешно уводе у свет књижевног дела.  

Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање да се 

што потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у вештини 

читања. Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно наставниково и 

учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник благовремено одабира 

погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу 

изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима 

одговарајући став и одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа, 

интонације, пауза, реченичног акцента и гласовних трансформација. При томе се 

повремено служи аудио снимцима узорних интерпретативних читања.  

Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро 

схваћеном тексту, то је конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у 

припремању ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне припреме у VI, VII и VIII 

разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски чиниоци који 

захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно 

са ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему 

обележава врсте пауза, реченичне акценте, темпо и гласовне модулације.  

Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе се 

лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном, 

дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици 

текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова.  

У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање - 

ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског 



колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да 

критички и објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио 

снимка, ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички 

осврћу на своје умење. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка 

искуства у изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности 

буду коректни и уверљиви.  

Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави поклања 

посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици 

оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење.  

Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији 

свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих 

осмишљених текстова.  

Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавање брзог 

читања у себи с разумевањем и доприноси развијању способности ученика да читају 

флексибилно, да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста 

који читају.  

Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и давањем 

одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног 

текста, односно остварења добијених задатака. Информативно, продуктивно и аналитичко 

читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се 

ученицима дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из 

граматике и правописа. Тим путем се унапређују логика и брзина читања, а нарочито 

брзина схватања прочитаног текста, чиме се ученици оспособљавају за самостално учење.  

Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је 

облик рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво 

говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и изражајно 

казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава 

и упоређује говорење текстова у прози и стиху.  

Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог, 

монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног 

казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се механички 

учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је 

посебан задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење 

текста напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече "очи у очи", да 

говорник посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. 

Максимална пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног 



језика, посебно - природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и 

сугестивном казивању.  

Тумачење текста од III до VIII разреда  

Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и читања у 

себи. Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док не изазове 

одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и проучавање 

текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или његових 

одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе.  

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких 

поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, експресивна места и 

стилско-језички поступци неће се посматрати као усамљене вредности, већ их треба 

сагледавати као функционалне делове виших целина и тумачити у природном садејству с 

другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и 

непоновљивом организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама, 

подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом.  

Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном 

делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за 

самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према 

произвољним оценама и закључцима.  

Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи, поготову у 

млађим разредима, у начелу предтеоријско и да није условљено познавањем стручне 

терминологије. То међутим, нимало не смета да и обичан "разговор о штиву" у млађим 

разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке 

радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено 

интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та 

слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од 

првог разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, 

асоцијације и мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика.  

У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских 

питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин 

стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, 

свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију ученика у радном 

процесу.  

Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну 

локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и 

друштвеноисторијске оквире, давање неопходних података о писцу и настанку дела, као и 



обавештења о битним садржајима који претходе одломку - све су то услови без којих се у 

бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато 

прототопску и психолошку реалност, из које потичу тематска граёа, мотиви, ликови и 

дубљи подстицаји за стварање, треба дати у пригодном виду и у оном обиму који је 

неопходан за потпуније доживљавање и поузданије тумачење.  

Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, развија и 

стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки и 

сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не предаје и 

не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да настава 

књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и стваралачке 

способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише 

литерарни, језички и животни сензибилитет.  

Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности подразумева 

активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности ученик 

не сме бити пасивни слушалац који ће у одреёеном тренутку репродуковати "научено 

градиво", односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки, 

стваралачки и сатворачки учествује у проучавању књижевноуметничких остварења.  

Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре часа, у 

току часа и после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у току 

читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, који ће га у пуној 

мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и побудити 

истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад што је 

основни услов да се остваре предвиёени интерпретативни домети. Наставник ваља да 

постави задатке који ће ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује и 

закључује. Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако што ће га 

подстицати и усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и 

способности, као и да адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима 

тих активности.  

Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње 

наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, 

доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, 

истраживачки припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније видове добија 

у интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне 

примене стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима 

знања о обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких 

дела и истраживачко-интерпретативним приступима новим књижевноуметничким 

остварењима. Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави 



јесу методолошко и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на наставном 

часу.  

У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно 

методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације према 

уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, дакле, за 

унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не превиђа 

нужност примене и вантекстовних гледишта да би књижевноуметничко дело било 

ваљано и поуздано протумачено.  

Уз наведена методолошка опредељења, наставна интерпретација књижевноуметничког 

дела ваља да удовољи и захтевима које јој поставља методика наставе књижевности: да 

буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена са наставним циљевима и 

значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност и поступност, а да 

методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације остварују 

јединство анализе и синтезе.  

О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација 

књижевноуметничког дела у највећој мери буде усмерена према уметничком тексту, 

примат припада опредељењу да се динамика интерпретације усклађује са водећим 

уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци 

обједињавања интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које 

поштује тако заснована и опредељена наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву 

да се тумачењем водећих вредности обухвати, односно проучи, дело у целини. Пошто су 

обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне датости 

уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и 

упознају и сви други битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у 

интерпретацији добија онолико места колико му припада у складу са уделом који има у 

општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији књижевноуметничког 

дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне 

целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже, 

књижевни ликови, поруке, мотивациони поступци, композиција), облици казивања, 

језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми.  

У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и 

методичким разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће 

бити усмеравана динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато 

методолошки и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и 

практично заснива и развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не 

признају утврёене методолошке и методичке системе које би требало применити у 

интерпретацији сваког појединог дела. То значи да нема познатих и једном заувек 

откривених путева којима се улази у свет сваког појединог књижевноуметничког 



остварења, већ су ти путеви унеколико увек другачији у приступу сваком поједином 

књижевноуметничком делу - онолико колико је оно аутономно, самосвојно и непоновљиво 

уметничко остварење. 

Књижевни појмови  

Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу 

осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке 

родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте, 

развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање 

метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку 

откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају 

напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичко-стилским изражајним средствима 

прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и 

естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност.  

Функционални појмови  

Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихова 

примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим 

информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. 

Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и 

схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се 

уоче и објасне околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те 

околности, онда је то знак (и провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном 

значењу.  

У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно 

схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде 

књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици 

откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, при чему се те 

речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима.  

Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног 

разреда неће моћи да усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато 

спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих разреда. Усвајање 

функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања а остварује 

се и проверава у току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја.  

Језичка култура  

Оперативни задаци за реализацију наставних садржаја овог подручја јасно указују да је 

континуитет у свакодневном раду на богаћењу ученичке језичке културе једна од 



примарних методичких обавеза, почев од уочавања способности сваког детета за говорно 

комуницирање у тзв. претходним испитивањима деце приликом уписа у први разред, па 

преко различитих вежби у говору и писању до ученичког самосталног излагања мисли и 

осећања у току наставе, али и у свим осталим животним околностима у школи и ван ње, 

где је ваљано језичко комуницирање услов за потпуно споразумевање. Правилна 

артикулација свих гласова и графички узорна употреба писма, напуштање локалног 

говора и навикавање на стандардни књижевни језик у говору, читању и писању, 

оспособљавање за слободно препричавање, причање и описивање, и уз функционалну 

примену усвојених и правописних правила, разноврсна усмена и писмена вежбања која 

имају за циљ богаћење ученичког речника, сигурно овладавање реченицом као основном 

говорном категоријом и указивање на стилске вредности употребе језика у говору и 

писању и др. - основни су наставни задаци у остварењу програмских садржаја из језичке 

културе.  

Ово предметно подручје нешто је другачије конципирано у односу на претходне 

програме. Најпре, установљен је другачији, примеренији назив који је истовремено и 

једноставнији и свеобухватнији од раније коришћених термина. Исто тако, преуређена је 

структура програмских садржаја који у новој поставци делују прегледно, систематично и 

препознатљиво, без непотребних понављања и конфузије. Јер, на основу укупне разредне 

наставе, постоје језички појмови које ученик овог узраста треба поступно, систематично и 

ваљано (а то значи - трајно) да усвоји, па су и замишљени као програмски садржаји 

(захтеви). А до њиховог трајног и функционалног усвајања, скоро без изузетака, пут води 

преко бројних и разноврсних облика усмених и писмених језичких испољавања ученика, а 

то су најчешће: језичке игре, вежбе, задаци, тестови и сл. На пример, најмлађег ученика 

ваља, између осталог, оспособити да самостално, убедљиво и допадљиво описује оне 

животне појаве које језичким описом (дескрипцијом) постају најпрепознатљивије 

(предмети, биљке, животиње, људи, пејзаж, ентеријер и др.). Зато се описивање као 

програмски захтев (садржај) јавља у сва четири разреда. А остварује се, усваја као знање и 

умење применом оних облика који ће ефикасним, економичним и функционалним 

поступањима у наставним околностима ученичку и језичку културу учинити поузданом и 

трајном. А то су: говорне вежбе, писмене вежбе (или осмишљено комбиновање говора и 

писања), писмени радови, изражајно казивање уметничких описних текстова, аутодиктат и 

сл. А то важи, у мањој или већој мери и за све остале врсте ученичког језичког 

изражавања.  

Основни облици усменог и писменог изражавања у млађим разредима представљају 

темељне програмске садржаје за стицање, усавршавање и неговање ваљане и поуздане 

језичке културе најмлађег ученика.  

Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког 

језичког испољавања у наставним околностима. И док се у поменутим претходним 

испитивањима као и у припремама за усвајање почетног читања репродуковању 



одређених садржаја приступа слободно, већ од краја тзв. букварске наставе па надаље 

ваља му приступити плански, осмишљено и континуирано. То значи, најпре, да се унапред 

зна (а то се дефинише у оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик 

препричавати у наставним околностима. Њихов избор треба да обухвати не само текстове, 

и не само оне из читанки, већ и из других медијских области (штампа, позориште, филм, 

радио, телевизија и сл.). Потом, ученике ваља благовремено мотивисати, подстицати и 

усмеравати на овај вид језичког изражавања, а то значи - омогућити им да се самостално 

припреме за препричавање али у које ће истовремено бити интегрисани и одговарајући 

програмски захтеви. Ваља, затим, водити рачуна о томе да се начелно препричавају само 

они садржаји који су претходно протумачени/анализирани или о којима се са ученицима 

водио макар приступни разговор. Коначно, и препричавање, као и све остале видове 

ученичког изражавања, треба на одговарајући начин вредновати (најбоље у разреду и уз 

свестрано учествовање ученика и подршку учитеља).  

Причање у односу на препричавање јесте сложенији облик језичког изражавања ученика, 

јер док је препричавање углавном репродуковање прочитаног, одслушаног или виђеног 

садржаја, причање представља особен вид стваралаштва које се ослања на оно што је 

ученик доживео или произвео у својој стваралачкој машти. Зато причање тражи посебан 

интелектуални напор и језичку изграђеност, те ученика свестрано ангажује: у избору 

тематске грађе и њених значајних појединости, у компоновању одабраних детаља и у 

начину језичког уобличавања свих структурних елемената приче. Методички приступ 

овом значајном облику усавршавања и неговања ученике језичке културе у основи је исти 

као и код препричавања (ваљано функционално локализовање у плановима рада, 

осмишљено повезивање са сродним садржајима из осталих предметних подручја, а 

нарочито са читањем и тумачењем текста, осмишљено и инвентивно мотивисање, 

усмеравање и подстицање ученика да у причању остваре што свестранију мисаону и 

језичку перспективу, умешно вредновање ученичких домашаја у причању и др. Посебно 

треба водити рачуна о томе да причање у функцији читања и тумачења текста (у тзв. 

уводном делу часа) не прерасте у схематизовано и површно набрајање/именовање 

одређених појавности, а да се притом занемари индивидуални приступ ученика датој 

предметности, те да изостане стварање приче као целовите менталне представе, довољно 

препознатљиве и ваљано мисаоно и језички уобличене. Тако, на пример, уводни разговори 

о домаћим и дивљим животињама поводом басне која се чита и тумачи неће дати жељене 

резултате на нивоу уводних говорних активности ако се такве животиње само 

класификују по познатој припадности, именују или само набрајају, као што ће слободно 

причање о неким необичним, занимљивим, али стварним и појединачним сусретањима 

ученика са датим животињама, у којима су доживљени радост, изненађење, одушевљење, 

радозналост, упитаност, страх и сл. - створити праву истраживачку атмосферу на часу. 

Причање, пак, коликогод било изазовно у свим својим сегментима за језичко испољавање 

најмлађих ученика - начелно ваља реализовати као део ширег наставног контекста у коме 



ће се саодносно и функционално наћи и други облици језичког изражавања, а нарочито 

описивање.  

Описивање јесте најсложенији облик језичког изражавања на нивоу најмлаёих разреда. 

Оно је мање или више заступљено у свакодневном говору, јер је неопходно за јасно 

представљање суштинских односа између предмета, ствари, бића и других појмова и 

појава у свакој животној ситуацији. Јер, док је за препричавање основа одређени садржај, 

за причање подстицај неко догађање, доживљај, дотле за описивање нису неопходне неке 

посебне околности, већ се оно користи кад год се дође у додир са појавностима које у 

свакодневном језичком комуницирању могу скренути пажњу на себе. Но, због бројних 

узрасних ограничења у раду са најмлађим ученицима, овој врсти језичкога комуницирања 

ваља приступити посебно одговорно и уз нарочито поштовање принципа наставне 

условности и поступности у захтевима: оспособљавање ученика да пажљиво посматрају, 

уочавају, откривају, запажају, упоређују, па тек онда дату предметност да мисаоно 

заокруже и језички уобличе. Исто тако, ученике овог узрасног нивоа ваља подстицати и 

усмеравати да из сложеног процеса описивања најпре усвоје неколика општа места којима 

се могу служити све дотле док се не оспособе за самостални и индивидуални приступ 

овом захтевном језичком облику. У том смислу ваља их навикавати да локализују оно што 

описују (временски, просторно, узрочно), да уоче, издвоје и заокруже битна 

својства/особине (спољашње и условно унутрашње) и да се одреде према посматраној 

предметности (први покушаји формирања личног става/односа према датој појави). Исто 

тако, неопходна је поуздана процена планирања вежби у описивању са 

усмерењима/подстицањима у односу на она вежбања у којима може доћи до изражаја 

ученичка самосталност и индивидуалност. Како се, пак, описивање врло често доводи у 

блиску везу са читањем и тумачењем текста (нарочито књижевноуметничког) то је 

потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она места у таквим текстовима која 

обилују описним елементима, а посебно када се описују предмети, ентеријер, биљке и 

животиње, књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи обрасци за спонтано 

усвајање описивања као трајне вештине у језичком комуницирању. Пошто је за описивање 

потребан већи мисаони напор и дуже време за остварење дуже замисли - ваља предност 

дати писменој форми описивања над усменом. 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).  

Усмена и писмена вежбања, како им и сам назив каже, замишљена су као допуна 

основних облика језичког изражавања, почев од најједноставнијих (изговор гласова и 

преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, семантичке, синтаксичке вежбе, остале 

вежбе за савладавање узорног говора и писања), до најсложенијих (домаћи писмени 

задаци и њихово читање и свестрано вредновање на часу). Свака од програмираних вежби 



планира се и остварује у оном наставном контексту у коме се јавља потреба за 

функционалним усвајањем дате језичке појаве или утврђивања, обнављања или 

систематизовања знања и примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То значи да 

се, начелно, све те или њима сличне вежбе не реализују на посебним наставним часовима 

већ се планирају у склопу основних облика језичког изражавања (препричавање, причање, 

описивање) или одговарајућих програмских садржаја осталих предметних подручја 

(читање и тумачење текста, граматика и правопис, основе читања и писања). Управо у 

осмишљеним саодносним поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање нивоа 

ученичке језичке културе.  

          

Годишњи фонд часова:     180 

За обраду новог градива:   85 

За друге типове часова:     95 

 

Корелација: Ликовна култура, Музичка култура, Природа и друштво; 

Начин остваривања програма: предавања, презентације, гостујући предавачи, посете 

библиотеци, позоришту, биоскопу, шетње парком, излети; 

Уџбеник за реализацију програма: Читанка “У свету речи“, Граматика “ Дар речи 3“, 

Радна свеска, издавач: Логос  

Литература за реализацију програма: контролне вежбе Креативног центра, лектира, 

штампа за децу, књиге из школске библиотеке 

 

 

 

 ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. 



1. Разиграна природа 22 10 6 4 1 1  Ф,И.Г,П Д,М,ДМ,ПР,

ИА 

Читанка,радна 

свеска,грамат

икацд 

2. 

 

 

3. 

Све што расте хтело би да расте 22 11 7 3 1   Ф,И.Г,П 

 

 

 

Ф,Г,И,П 

Д,М,ДМ,ПР,

ИА 

 

 

 

Д,М,ДМ,ПР,

ИА 

Уџбеници, 

наставни 

листови,текст

ови 

 

Читанка,радна 

свеска,грамат

икацд 

 

Што снага не може памет учини 40 21 8 7 2 2  

4. Оловка пише срцем 46 18 15 11 1 1  Ф,Г,И,П Д,М,ДМ,ПР,

ИА 

Уџбеници, 

наставни 

листови,текст

ови 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

Дај ми крила један круг 19 12 5 1 1   Ф,Г,И,П 

 

 

Ф,Г,И,П 

 

Ф,Г,И,П 

 

Д,М,ДМ,ПР,

ИА 

 

 

Д,М,ДМ,ПР,

ИА 

 

Д,М,ДМ,ПР,

ИА 

 

Читанка,радна 

свеска,грамат

икацд 

 

Уџбеници, 

наставни 

листови,текст

ови 

 

 

Ко хоће да доживи чудо 20 12 6 1 1   

Домовина се брани лепотом 11 1 6 2 1 1  

        

            

 УКУПНО 180 85 53 29 8 5     



 

 

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

     СТРАНИ ЈЕЗИК  

(заједнички део програма)  

ТРЕЋА ГОДИНА УЧЕЊА 

 Циљ  

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на 

страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из 

његовог непосредног окружења. У исто време, настава страних језика треба да:  

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања 

мотивације за учење језика;  

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

- стимулише машту, креативност и радозналост;  

- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.  

Општи стандарди  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о 

значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик 

развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика.  

Посебни стандарди  

Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са 

познатим темама.  

Усмено изражавање  

Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз 

помоћ наставника.  

Писмено изражавање  

Ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, поштујући 

правила писаног кода.  



Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у 

вези са познатим темама. Знања о језику
3
  

Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика.  

____________  

3
 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност 

ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

Задаци на нивоу језичких 

вештина  

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном 

ланцу, акценат, ритам и интонацију  

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, 

или са аудио-визуелних записа разуме и реагује на одговарајући начин на кратке 

усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру, 

заповест, упутство итд.). Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и 

поштује правописне знаке приликом читања  

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о 

познатим темама. Усмено изражавање Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију  

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз 

наставникову помоћ  

- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи 

усвојене речи и реченичне моделе.  

Интеракција  

Ученик треба да:  

- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са 

конкретном ситуацијом  

- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену  

- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)  

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

Писмено изражавање Ученик треба да:  

- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у 

вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем.  

- пише своје личне податке (име, презиме и адресу)  



- прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава рођендана, 

обавезе у току дана...)  

- допуњава честитку.  

Знања о језику
4
  

- препознаје основне граматичке елементе  

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације 

(нпр. форме учтивости)  

- разуме везу измеёу сопственог залагања и постигнућа у језичким 

активностима. _____________  
4
 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност 

ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Теме и ситуације 

Школа:  

- школски простор, активности, излети Ја и моји другови:  

- дружење  

- спорт  

Породица и блиско окружење:  

- шира породица, суседи и пријатељи - кућни љубимци и обавезе према њима 

Празници:  

- Божић, Нова година, Ускрс и други важни празници Мој дом: - обавезе у кући 

Исхрана:  

- оброци, омиљена храна, здрава храна  

- навике у исхрани у земљи/ама чији се језик учи Одећа:  

- одевни предмети - прикладно одевање Окружење:  

- место и улица где станујем  

- важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, пошта, музеј, банка, 

болница)  

- посете установама  

- Остало:  

- годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана  

- основни подаци о земљи/земљама чији се језик учи  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Говорне ситуације  Примери  

 



Поздрављање  Hello. Hello everybody. Hi.  

Good morning/afternoon/evening.  

Good morning, Ms/ Mr Smith.  

Good bye./Bye! Good night.   

Упознавање. Представљање себе и 

других (казивање имена, узраста, места 

становања).  

Who's this?  

It's Daisy. This is Mary.  

What's your name? Peter./ I'm Peter.  

Hi, I'm Peter. My name's Peter.  

How old are you? Nine./ I'm nine.   

I live in...  

This is Adrian. He's from England. He likes 

playing with the computer/his dog.  

Именовање и описивање лица, делова 

тела, других живих бића, предмета, 

просторија и сл. У односу на њихова 

физичка својства (величина, боја, облик).  

This is Bob's sister. She's tall.  

She's got fair hair and a small nose.  

My dog is black. I call him Blacky.  

The table is round.  

My room isn't big.  

Тражење и давање обавештења о другом 

лицу, предмету и сл.  

Who's the girl over there? What's her name?  

She's Ann. She's Adrian's sister.  

What colour is John's new T-shirt?  

Blue./It's blue.  

Описивање положаја и места где се лице, 

предмет и сл. налазе.  

Peter is in the kitchen. Is your bedroom 

upstairs?  

The picture's on the wall.  

The cat's under the bed.  

-  

 

Тражење и давање обавештења.  Where's the sweet shop/supermarket?  

It's on the left/right.  

Where are your roller skates?  

My roller skates are here, Mary's are behind 

the bookcase.  

Тражење и давање обавештења о ономе 

што се догаёа у тренутку говора.  

Where's Robert?  

He's playing in the garden.  

She's wearing her new trainers now.  



Тражење и давање дозволе.  Can I go out? *  

Yes./Yes, you can. No./ Not now/ No, you 

can't.  

Can I take the book, please?  

Can I have an apple, please?  

Yes./Yes, of course. Here you are.  

Захваљивање.  Thank you./Thank you, Mary. Thanks.  

Извињење.  

Прихватање извињења.  

Sorry. I'm sorry I'm late. It's 

all right. That's OK.  

Давање једноставних упутстава и 

наредби.  

Draw a dog. Colour the flower red. Stop 

talking!  

Go to the board. Turn to page 10./ Page 10.  

 

Исказивање молбе, учтивог захтева.  Shut the door, please. Will you sit here. You 

sit over there. Will you come here, please.  

Изрицање забране.  You can't play ball here. Don't do that!  

Изражавање припадања и поседовања.  Whose computer is this? It's Meg's. I've 

got a big red school bag? This is my 

book.  

The cat's tail is long. Jill's skirt is orange. 

Have you got a pet? Yes, I have./No, I 

haven't.  

Казивање бројева.  Will you count from 1 to 10.  

What number is your house?  

Number 17./ It's number 17.  

Казивање броја телефона.  What's your phone number?  

2434 609./My phone number is...  

Изражавање броја.  Is there a poster in your room? Yes, there 

is./ No there isn't.  

How many boys are there in your class?  

Ten.  

 



Тражење и давање обавештења о 

времену на часовнику - казивање пуних 

сати.  

What's the time? / What time is it? Seven./ 

It's seven o' clock.  

Казивање делова дана, дана у недељи, 

месеци, годишњих доба. Описивање 

временских прилика везаних за годишња 

доба.  

It's eight in the morning. Today is Monday. 

It's sunny/hot in August. My birthday is in 

January. It's cold in winter. I like spring.  

Изражавање способности/неспособности  Can you sing the alphabet song?  

Yes./Yes, I can. No./ No, I can't.  

The frog can run but it can't jump.  

Изражавање допадања/недопадања.  I like.../ I don't like...  

Do you like playing hide and seek?  

Yes./ Yes, I do. No./ No, I don't.  

Изражавање лепих жеља (честитање 

роёендана, празника и сл.)   

Happy New Year! Merry Christmas! Happy 

birthday. Super!  

Предлагање да се нешто заједно уради. 

Прихватање предлога.  

Let's sing! Let's play! Let's go to the Zoo. 

Yes! Super! Great!  

Нуђење. Прихватање понуђеног.  Do you want an orange?  

Yes, please./No, thank you.  

Описивање уобичајених активности.  I get up at six. I go to school by bus. I have 

lunch at two. I watch cartoons in the 

evening.  

Постављање једноставних питања и 

давање кратких одговора.  

Is it your dog? Yes./ No.  

Who's in the picture? Mag./My friend.  

 Who can ski? I can./Sarah can.  

Where's the ball?  

Under the table./ It's under the table. Is 

this your bicycle? Are these your 

crayons?  

Yes./Yes, it is. No./No, they aren't.  

Привлачење пажње.  Look! Listen! Watch out!  

_________  

* Colloquially CAN is used more than MAY.  



Језик комуникације на часу 

Hello/Hi. Good morning/afternoon. Good night.  

Good bye/Bye, Ms..., See you tomorrow.  

Stand up everyone. Sit down, please. Who's absent/missing today?   

What do you say when you are late?  

Sorry. I'm sorry I'm late.   

Let's start now. Has everybody got a book? Take out your work books. Open your books, 

please. Look at the picture on page... Page... Close your books/notebooks, please.  

Go to the board. Come out to the board, please. Stand up! Turn around! Touch your nose!  

Point to the ... Count the .../ Count to... / Count from ... to...   

Draw a/an... Colour the (apple)... red.   

Is everything clear? Are you ready? Ready? Have you finished?   

Hands up/down.  

Listen carefully. Say it after me. Say that again, please. Watch my lips/my mouth.  

Will you repeat it, please.  

Close the door/window. Will you open the window, please.  

Come here. Go back to your place. Hurry up! Quick!  

Right. Good. Very good. Fine. That's better/much better now. That's not bad. Well done.   

Let's sing a song! Do you want to sing now? Once again, all together. Let's play a game!   

Don't do that! Be quiet, please! Quiet, please. Silence, please! Stop talking! Stop now! You 

are very noisy today.  

Can I have...?  

Have you got a/an...?  

Get into lines! Get into groups of four. Make groups of four, please.  

In pairs, please. Get into pairs. Work in twos. Work with your neighbour/partner. 

Have you got a partner? Who's your partner? Your turn now.  

Where is...?  



Do you like...? Who likes...?   

Here you are. Thank you./Thanks.  

Can I go out, please?  

What have you learnt? What can you say? What can you do?  

That's all for today, thank you. We'll finish this next time. Finish this off at home. 

See you on ... Have a nice weekend.  

 

 

Годишњи фонд часова:    72 

За обраду новог градива:   28 

За друге типове часова:     44 

Корелација: Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура и Музичка култура, 

Математика 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - Енглески језик 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. New friends 14 6 6 2    Индивидуал

ни, 

фронтални, 

рад у пару 

Монолошка, 

дијалошка, 

аудитивна, 

демонстрати

вна, рад на 

тексту 

Уџбеник, 

радна свеска, 

приручник за 

наставнике, 

ЦД, флеш 

картице 

 Unit 1: Hello! 7 4 3        

1. 



 

 

Unit 2 : At school 7 2 3 2    

2. People 12 4 5 2 1      

 

 

  

 

Unit 3: Let`s play 5 2 3        

Unit 4: I`m a man 7 2 2 2 1   

3. Happy days 12 5 4 3       

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Unit 5: That`s me 5 2 2 1       

Unit 6: I can play tennis 7 3 2 2    

At home 13 5 5 2 1   

Unit 7: You`ve got big ears 5 2 2 1    

Unit 8: Where`s Toto? 

Around town 

Unit 9: I like apples 

Unit 10 : There`s a zoo 

 

Good times 

Unit 11: A tall hat 

Unit 12: Goodbye 

   8 
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6.  
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                                                УКУПНО 72 28 25 16 3  

 

 

3. МАТЕМАТИКА 

Циљ и задаци  

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; 

да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 

задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању 

научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.  

Задаци наставе математике јесу:  

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и 

просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу;  

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање 

улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности 

(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;  

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, 

критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;  

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и 

математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;  

- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора 

знања;  

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука 

и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;  

- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: 

истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао 

за самостални рад;  



- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних 

математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика;  

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и 

прецизност изражавања у писменом и усменом облику;  

- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и 

пресликавањима;  

- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним 

и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;  

- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и 

њихове узајамне односе;  

- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским 

конструкцијама.  

 Оперативни 

задаци 

 Ученици треба да:  

- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;  

- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања 

бројева помоћу њих;  

- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000;  

- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;  

- упознају зависност резултата од компонената операције;  

- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;  

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;  

- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова;  

- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;  

- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи 

или једнак 10;  

- успешно решавају текстуалне задатке;  

- формирају представе о правој и полуправој;  

- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;  

- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао 

и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара);  

- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);  

- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;  

- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за 

време (година, век).  



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Блок бројева до 1000  

Декадно записивање и читање бројева до 1000. Упоређивање бројева према њиховим 

декадним записима. Писање бројева римским цифрама.  

Сабирање и одузимање бројева у блоку до 1000. Дељење са остатком у блоку бројева 

до 100 (укључујући и усмене вежбе). Множење и дељење троцифреног броја 

једноцифреним.  

Изрази. Коришћење заграда и њихово изостављање. Својства рачунских операција и 

њихова примена на трансформисање израза и за рачунске олакшице.  

Употреба знакова за скуп и припадност скупу: { },  

Једначине облика попут: x ± 13 = 25, 125 - x = 25, 5 · x = 225. Неједначине облика 

попут: x > 15, x < 245. Скуп решења неједначине. Текстуални задаци. Разломци 

облика (a≤10).  

Геометријски објекти и њихови међусобни односи  

Кружница (кружна линија) и круг. Цртање помоћу шестара. Угао. Врсте углова - 

оштар, прав, туп. Паралелне и нормалне праве и њихово цртање помоћу обичног и 

троугаоног лењира.  

Правоугаоник и квадрат. Троугао. Цртање ових фигура помоћу лењира и шестара.  

Порећење и графичко надовезивање дужи. Обим правоугаоника, квадрата и троугла.  

Мерење и мере  

Милиметар и километар. Килограм. Литар. Година и век. Односи између мањих и 

већих јединица који остају у оквиру блока бројева до 1000.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Због лакшег планирања наставе даје се орјентациони предлог часова по темама по 

моделу (укупно часова за тему; часова за обраду, часова за понављање и увежбавање)  

Блок бројева до 1000 (138; 54 + 84)  

Геометријске фигуре и њихови меёусобни односи (32; 12 + 20)  

Мерење и мере (10;4 + 6)  

Главна одлика програма математике за млаёе разреде јесте што су акцентовани 

опажајни појмови, који се стварају кроз добро планирану активност.  

  



Скупови. Издвајањем група објеката, који се посматрају као самосталне целине, 

плански се систематизује дидактички материјал. Да би именовање оваквих разноврсних 

целина и њихових објеката било једнообразније и да би се тиме подстицала апстракција, 

предвиёа се активна употреба речи скуп и елеменат, без покушаја да се идеја скупа учини 

експлицитном. При издвајању скупова води се рачуна о томе да је на неки детету доступан 

начин јасан кључ по којем је извршено издвајање и тиме у његовој свести потпуно 

одреёена реализација припадности.  

Такође, треба у разноврсним примерима и задацима користити симболе за скуп и 

припадност елемента скупу.  

Графичко представљање разних стварних ситуација помоћу Венових дијаграма (и на 

друге прикладне начине) има изванредну сазнајну улогу: истицање битног и занемаривање 

небитног, развијање "дидактичке писмености" и оспособљавање детета за сврсисходно 

мишљење. Истовремено, тиме се остварују разне кореспонденције, што активно зачиње и 

подстиче развој идеје о функцији. Зато се често предвиђа коришћење дијаграмских слика 

и рад са њима - спајање, преслагање елемената и сл.  

Дијаграмске слике треба користити и у представљању линија. На подесан визуелан 

начин или кроз пригодан језик треба истицати својства релације, захтевајући при томе да 

их ученици и сами уочавају, исправно представљају и у том смислу са њима активно раде. 

При томе је излишно прерано инсистирање на терминима који изражавају својства 

релација, као и на одређивању појмова путем дефиниција.  

Бројеви. Програм математике у разредној настави предвиђа да ученици поступно 

упознају бројеве природног низа и број нулу како би на крају IV разреда у потпуности 

савладали систем природних бројева и његова својства.  

Операције с бројевима, у духу овог програма, треба схватити по следећем плану:  

издвајати погодне природне и дидактички припремљене ситуације које дају значење 

операцијама и бројевима уз истицање непроменљивости резултата.  

Дељење једноцифреним бројем, са и без остатка, заокружује минимум садржаја 

обавезних за усмено рачунање и тако чине усмени фонд за алгоритме рачунања са 

бројевима у декадском запису.  

Програм предвиђа прво упознавање својстава операција, а затим, на тој основи, 

објашњавање начина рачунања. Тиме се повећава ефикасност наставе и ученицима знатно 

олакшава усвајање таблица сабирања и множења, као и формирање других рачунских 

умења. Исто тако, благовремено изучавање својстава операција и веза између њих подиже 

теоријски ниво целог рада из математике и потпуније открива смисао операције. Усвајање 

сваког својства операције пролази кроз неколико етапа: припремна вежбања, одговарајуће 



операције на одабраним примерима, формулисање својства, примена својства у 

одреёивању вредности израза и начину рачунања.  

Поред писменог рачунања, у III разреду треба и даље поклањати пажњу усменом 

рачунању, јер оно често брже и једноставније доводи до резултата и има предност у 

практичном животу кад се рачуна с малим бројевима. Тако, на пример, уместо да ученици 

писмено израчунавају 8 x 39, много је брже и једноставније да усмено израчунавају 8 x 40. 

За овакав рад неопходно је да ученици добро схвате својства рачунских операција. Ово ће 

бити остварено тек када ученицима постане потпуно јасна зависност између компонената 

рачунских операција.  

При изучавању операција, треба предвидети довољан број вежбања чијим ће 

обављањем ученици изграђивати сигурност и спретност усменог и писменог рачунања. 

Међутим, сама та техника није довољна. Тек разумевањем шта која рачунска операција 

представља у конкретним задацима, односно свесно одлучивање, а не нагађање, када коју 

операцију треба применити, претвара ту технику у стварно, а не формално знање.  

Бројевне изразе треба обрађивати упоредо са увежбавањем рачунских операција. 

Треба инсистирати на томе да ученици текстуално записане задатке приказују бројевним 

изразима и да речима исказују бројевне изразе, односно да их читају. Оваквим начином 

обрађивања бројевних израза, ученици се сигурно сналазе у редоследу рачунских 

операција и лако схватају значај заграда у задацима.  

Почеци формирања математичког језика. Математички језик чине основни 

симболи, изрази и формуле. То је језик тачан, јасан и истовремено прецизан.  

Код ученика се поступно изграђује представа о променљивој, при чему слово 

наступа у својству симбола променљиве. Ученици најпре одређују вредности најпростијих 

израза (облика: a+3, b-4, a+b, a-b) за различите бројевне вредности слова која у њима 

фигуришу. Касније постепено упознају сложеније изразе.  

Паралелно са случајевима једнакости двају израза, ученици упознају и случајеве 

неједнакости, који дозвољавају не само увођење многих разноврсности у систем вежбања, 

него и упознавање нових случајева када постоји само неки одреёени број вредности слова 

које задовољавају постављени услов (нпр. одреёујући вредност слова за коју је истинит 

запис a + 4 < 8, ученици се уверавају да у њима познатом скупу бројева датим условима 

удовољавају само вредности 0, 1, 2, 3). Корисно је разматрати и такве случајеве када 

ниједна од могућих бројевних вредности дате области бројева не испуњава задате услове 

(на пример, у вежбањима типа: Одредити вредности слова за које су истинити записи: 

a+5<5 и сл.).  

Програм предвиђа да се једначине и неједначине, као специјалне формуле, решавају 

паралелно са вршењем одговарајућих рачунских операција. Решавање једначина заснива 



се на познавању рачунских операција и њихове меёусобне повезаности. При решавању 

једначина с непознатим елементом множења и дељења, треба узимати само примере с 

целобројним решењима. Код решавања неједначина у разредној настави, треба користити 

начин "погађања" на погодно одабраним примерима. Исто тако, уз дату неједначину, 

треба посматрати и одговарајућу једначину која се добија кад се у неједначини знак 

неједнакости замени знаком једнакости. Ако одредимо решење једначине, онда је лако 

одредити скуп решења дате неједначине.  

Једначине и неједначине пружају велике могућности за још потпуније сагледавање 

својстава рачунских операција и функционалне зависности резултата операције од њених 

компонената.  

Када одређени број задовољава (не задовољава) дату једначину или неједначину, 

онда то ученици треба да исказују и записују речима "тачно" ("нетачно") или на неки 

други, краћи начин.  

Идеја функције. Идеја функције прожима све програмске садржаје, почевши од 

формирања појма броја и операције. Највећи значај на овом плану придаје се откривању 

идеје пресликавања (нпр. свакој дужи, при одређеној јединици мерења, одговара један 

одређени број итд.). Изграђивању појма пресликавања помаже увођење таблица и 

дијаграма. На пример, у виду таблице прегледно се може записати решење задатка: "У 

двема кутијама налази се укупно 8 оловака. Колико оловака може бити у једној, а колико у 

другој кутији?" При томе ученици уочавају све односе (у првој кутији број оловака 

повећава се за 1, у другој се смањује за 1, а укупан број оловака у обе кутије се не мења).  

Таблични начин изражавања пресликавања користи се за утврёивање промене 

резултата операција, у зависности од промене једне од компонената, као и за 

установљавање пропорционалности промена појединих елемената операције.  

У процесу систематског рада с таблицама, ученици овладавају самим начином 

коришћења таблица за утврёивање одговарајућих зависности између података (величина) 

што је, само по себи, посебно важно.  

Откривању идеје функције доприносе и разноврсна вежбања с бројевним низовима. 

На пример, може се дати задатак: "Продужити низ 10, 15, 20... Који ће број бити у низу на 

осмом (петнаестом) месту? Да ли је у датом низу број 45 (или 44)? На којем ће месту у 

датом низу бити број 55 (или 70)?"  

Текстуални задаци. Текстуални задаци користе се као садржаји разних вежбања, 

при чему ученици у разним животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке 

релације, и обратно - математичке апстракције примењују у одговарајућим животним 

односима: они представљају средство повезивања наставе математике са животом. У 

процесу решавања задатака ученици изграђују практична умења и навике које су им 



неопходне у животу и упознају нашу друштвену стварност. Сам процес решавања 

текстуалних задатака на најбољи начин доприноси математичком и општем развитку 

ученика. Треба настојати да се у процесу решавања потпуно искористе све могућности 

које постоје у задацима.  

При разматрању сваке нове операције, прво се уводе прости задаци који су усмерени 

на откривање смисла те операције (задаци за одређивање збира, разлике, производа, 

количника), а затим се уводе задаци при чијем се решавању открива нови смисао 

операција (задаци повезани с појмовима разлике и количника); на крају се разматрају 

прости задаци који се односе на откривање узајамних веза између директних и обратних 

операција (задаци за одређивање непознате компоненте). Сложене задатке треба решавати 

поступно, према њиховој компликованости: прво задатке са две, а затим и са три 

операције.  

Употреба израза предвиёа се и при решавању сложених задатака. При решавању 

задатака с претходним састављањем израза, пажња се усредсреёује на анализу услова 

задатака и састављање плана његовог решења. У структури израза приказује цео ток 

решења задатака: операције које треба обавити, бројеви над којима се обављају операције 

и редослед којим се извршавају те операције.  

Састављање израза представља добру припрему за састављање најпростијих 

једначина према услову задатка. У свакој конкретној ситуацији задатке треба решавати 

најрационалнијим начином, уз употребу дијаграма, схема и других средстава 

приказивања.  

Неопходно је, такође, да ученик претходно процењује резултат и да проверава тачност 

самог резултата. Провери треба посвећивати велику пажњу; указати ученицима на њену 

неопходност, на разне начине проверавања и навикавати их да самостално врше проверу 

резултата. Ниједан задатак не треба сматрати завршним док није извршена провера. При 

рачунању, које се мора обављати тачно, треба развијати брзину, с тим да она никада не 

иде на штету тачности.  

Геометријски садржаји. Основна интенција програма у области геометрије састоји 

се у томе што се инсистира и на геометрији облика, као и на геометрији мерења (мерење 

дужи, површи, тела). Изучавање геометријског градива повезује се с другим садржајима 

почетне наставе математике. Користе се геометријске фигуре у процесу формирања појма 

броја и операција с бројевима; и обратно, користе се бројеви за изучавање својства 

геометријских фигура. На пример: појам разломка даје се помоћу дељења дужи и круга на 

једнаке делове; дистрибутивно својство множења илуструје се израчунавањем обима 

правоугаоника (или површине правоугаоника подељеног на два мања правоугаоника); 

комутативно својство множења приказује се на правоугаонику који је растављен на 

једнаке квадрате, задаци о кретању илуструју се на дужима итд.  



Почетна настава геометрије мора бити експериментална, тј. најпростије геометријске 

фигуре и нека њихова својства упознају се практичним радом, преко разноврсних модела 

фигура у току посматрања, цртања, резања, пресавијања, мерења, процењивања, 

упоређивања, поклапања итд. При томе ученици уочавају најбитнија и најопштија својства 

одређених фигура која не зависе од времена, материјала, боје, тежине и др. Тако ученици 

стичу елементарне геометријске представе, апстрахујући небитна конкретна својства 

материјалних ствари.  

Иако основу наставе геометрије у млађим разредима чине организовано посматрање 

и експеримент, ипак је неопходно да се ученици навикавају, у складу са узрастом, не само 

да посматрају и експериментишу већ да и све више расуёивањем откривају геометријске 

чињенице. Систематски рад на развијању елементарних просторних представа код 

ученика у разредној настави треба да створи добру основу за шире и дубље изучавање 

геометријских фигура и њихових својстава у старијим разредима основне школе.  

Мерење и мере. За упознавање метарског система мера треба користити очигледна 

средства и давати ученицима да мере предмете из околине (у учионици, школском 

дворишту, код куће итд.). Исто тако, неопходно је и да се ученици вежбају да процењују 

"одока" (нпр. раздаљину измеёу два предмета и сл.), па да по завршеном таквом мерењу, 

утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. Приликом обраде мера за површину 

треба користити моделе у величини квадратног метра, квадратног дециметра, квадратног 

центиметра као и цртеже ових модела. Мере за површину треба обраёивати упоредо са 

одговарајућим градивом из геометрије.  

Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати на 

примерима, али у задацима не треба претеривати с великим бројем разних јединица. 

Благовременим увођењем метарског система мера, отпада потреба да се вишеимени 

бројеви издвајају у посебан одељак, односно рачунске операције са вишеименим 

бројевима треба изводити упоредо с рачунањем с природним бројевима на тај начин што 

ће се вишеимени бројеви претварати у једноимене бројеве најнижих јединица.  

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА И УМЕЊА УЧЕНИКА  

Знати:  

- низ бројева до 1000;  

- табличне случајеве операција (напамет); таблицу сабирања једноцифрених 

бројева и одговарајуће случајеве одузимања, таблицу множења једноцифрених 

бројева и одговарајуће случајеве дељења;  

- јединице за дужину, масу и запремину течности;  

- својства рачунских операција.  

Умети:  

- читати, записивати и упореёивати бројеве прве хиљаде;  



- вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве хиљаде;  

- користити при обављању рачунских операција упозната својства операција, 

као и специјалне случајеве операција (са нулом и јединицом);  

- израчунати вредност бројевног израза са највише три операције;  

- користити знаке за скуп и припадност елемента скупу;  

- решавати једначине (наведене у програму) на основу зависности измеёу 

резултата и компонената операција;  

- решавати неједначине (наведене у програму) методом пробања;  

- решавати једноставније задатке са највише три операције;  

- записивати разломке (наведене у програму);  

цртати углове (прав, оштар и туп); паралелне и нормалне праве, правоугаоник и 

квадрат, троугао и круг (помоћу одговарајућег геометријског прибора); - израчунати обим 

правоугаоника, квадрата и троугла; - користити уџбеник. 

 

Годишњи фонд часова     180             

За обраду новог градива: 65   

За друге типове часова: 115 

Литература: уџбеник издавачке куће Клет  

Корелација: Српски језик, Ликовна култура 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Блок бр.до 100 139 4 9      71 5 7 7 45 Фронтални 

Индивидуал

ни 

Рад у пару и 

Вербална,тек

стуална,илуст

ративна,мет 

пис рад  

Демонстрат 

Визуелна,шта

мп 

мат,мануелна,

дид. мат. 



групни Херуистичка 

,мет игре,мет 

прак радова 

            

        

2. Геометријске фигуре и њихов 

међусобни однос 

32 12 12 3 3 2 45 Фронтални 

Индивидуал

ни 

Рад у пару и 

групни 

Вербална,тек

стуална,илуст

ративна,мет 

пис рад  

Демонстрат 

Херуистичка 

,мет игре,мет 

прак радова 

Визуелна,шта

мп 

мат,мануелна,

дид. мат. 

            

        

3. Мерење и мере 9 4 2 1 1 1 45  Вербална,тек

стуална,илуст

ративна,мет 

пис рад  

Демонстрат 

Херуистичка 

,мет игре,мет 

прак радова 

Визуелна,шта

мп 

мат,мануелна,

дид. мат. 

            

        

                                                УКУПНО 180 65   85 9 11 10 

 

 
1. 



4. ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Циљ и задаци  

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте да 

усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и 

креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у 

којој одрастају, као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија 

код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за 

систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, 

умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и 

друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати 

постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају 

свет око себе као природно и друштвено окружење. Систематизовањем, допуњавањем и 

реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довоёењем у везу са научним 

сазнањима, дечија знања се надограёују, проверавају и примењују. Преко интерактивних 

социјалних активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући 

различитости и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних 

форми функционалне писмености, омогућује се стицање и размена информација, 

комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље 

учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног 

односа ученика према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију 

у савремене токове живота.  

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, 

свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему.  

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су:  

- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и 

повезивање тих појмова;  

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;  

- развијање основних елемената логичког мишљења;  

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно 

упознавање окружења;  

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  

- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из 

области природе и друштва;  

- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;  

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог 

рационалног коришћења и дограёивања;  



- развијање еколошке свести.  

Циљеви и задаци: 

- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;  

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - 

завичају;  

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно 

упознавање окружења;  

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;  

- развијање основних елемената логичког мишљења;  

- стицање елементарне научне писмености, њена функционална 

применљивост и развој процеса учења;  

- оспособљавање за сналажење у простору и времену;  

- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама;  

- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном 

окружењу;  

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

ПРИРОДА ↔ ЧОВЕК ↔ ДРУШТВО  

Мој завичај*  

Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и планине (подножје, стране, обронци, 

врх планине).  

Облици појављивања воде у окружењу (река и њене притоке, бара, језеро...).  

Животне заједнице (састав земљишта, влажност, утицај светлости и топлоте, биљни 

и животињски свет, ланац исхране) и меёусобни утицаји у животној заједници.  

Копнене животне заједнице (шуме и травнате области).  

Култивисане животне заједнице: обрадиво земљиште (воћњаци, повртњаци, њиве...) 

и паркови.  

Карактеристични биљни и животињски свет копнених животних заједница.  

Значај и заштита рељефа (земљишта и копнених животних заједница).  

Водене животне заједнице (баре, језера, реке...).  

Карактеристични биљни и животињски свет водених животних заједница. 

Значај и заштита вода и водених животних заједница.  



Нежива природа  

Разлике и сличности воде и других течности (провидност, густина, вода и течност 

као растварачи).  

Понашање тела (материјала) у води и различитим течностима (плива - тоне, раствара 

се - не раствара се; зависност брзине растварања од: уситњености материјала, температуре 

и мешања).  

Промене при загревању и хлаёењу течности (промена температуре, испаравање - 

брже, спорије, замрзавање...).  

Основне карактеристике течности (променљивост облика, простор који заузима - 

запремина, слободна површина, услови тока...).  

Ваздух притиска и покреће. Променљивост облика и запремине.  

Промене које настају при загревању и хлађењу ваздуха (промена температуре, 

запремине, струјање ваздуха...).  

Чврсто, течно, гасовито - разлике и сличности (облик, запремина, понашање при 

механичким и топлотним утицајима).  

Промене материјала и објеката: повратне (испаравање, кондензовање, еластичност) и 

неповратне (сагоревање, рђање).  

Веза живе и неживе природе  

Својства земљишта и њихов значај за живи свет.  

Својства воде и ваздуха која су значајна за живи свет и људску делатност (утицај 

воде и ваздуха на земљиште, биљни и животињски свет, снага воде и ветра...).  

Кружење воде у природи.  

Временске прилике и њихов значај за живот у окружењу.  

Различити звуци у природи као последица кретања.  

Повезаност животних заједница и улога човека у очувању природне равнотеже.  

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ  

Различити облици кретања и њихове основне карактеристике (кретање по правој 

линији, кружно кретање, кретање тела на опрузи, клатна, таласање...; уочавање узрока 

настанка неких кретања и периодичног понављања).  

Кретање производи звук (треперење затегнуте жице, гумице, затегнуте коже...).  



Када и како тела падају, клизају се и котрљају наниже.  

Оријентација према Сунцу и одређивање главних страна света.  

Оријентација помоћу плана насеља.  

Оријентација на географској карти Републике Србије (уочавање облика рељефа, 

вода, насеља, саобраћајнице, границе... завичај на карти Србије).  

Временске одреднице (датум, година, деценија, век - ближа и даља прошлост).  

НАШЕ НАСЛЕЂЕ  

Како откривамо прошлост (сведоци ближе и даље прошлости).  

Трагови прошлости: материјални, писани, усмени и обичајни.  

Чувамо и негујемо остатке прошлости.  

Некад и сад  

Одреёивање ближе и даље прошлости (живот у породици, школи, насељу, завичају).  

Мој завичај и његова прошлост - културна и историјска (начин живота, производња 

и размена добара, занимања, одевање, исхрана, традиционалне светковине, игре, забаве...).  

Ликови из наших народних песама, приповедака и бајки - повезаност догаёаја из 

прошлости са местом и временом догаёања.  

Знаменити људи нашег краја (просветитељи, песници, писци, сликари, научници...).  

МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА  

Специфичне промене материјала под топлотним и механичким утицајима (метал, 

пластелин, вода, пластика различите тврдоће, дрво, восак, алкохол, крзно...).  

Електрична проводљивост воде, водених раствора и ваздуха (провера помоћу 

струјног кола са батеријом и малом сијалицом).  

Ваздух - топлотни изолатор.  

Магнетна својства материјала (природни магнети, могућност намагнетисавања тела 

и особине које тада испољавају).  

Својства материјала одређују њихову употребу.  

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ  

Становништво нашег краја (сличности, разлике, суживот).  



Дечија права, правила група (познавање, уважавање и живљење у складу са њима).  

Производне и непроизводне делатности људи и њихова међузависност.  

Село и град, њихова повезаност, зависност и међуусловљеност.  

Саобраћајнице у окружењу (понашање на саобраћајницама: прелазак преко улице - 

пута, кретање дуж пута, истрчавање на коловоз, коришћење јавног превоза, вожња 

бициклом, игра поред саобраћајница; именовање и препознавање на географској карти).  

Меёусобни утицаји човека и окружења (начин на који човек мења окружење), утицај 

на здравље и живот.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Упутство је саставни део наставног програма. Односи се на начин реализације 

програма ради остваривања циљева и задатака предмета Природа и друштво, као и 

циљева и задатака разрађених на нивоу разреда. Учитељ је дужан да се упозна са 

циљевима и задацима, концепцијом, сврхом и структуром програма предмета и да их уз 

наводе дате у упутству доследно примењује у непосредном васпитно-образовном раду са 

ученицима.  

Наставни предмет Природа и друштво у трећем разреду представља програмски 

континуитет интегрисаног наставног предмета Свет око нас из прва два разреда основног 

образовања и васпитања. Наставља развојну концепцију узлазних спиралних кругова у 

грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставова и вредности из интегративних области 

природе и друштва. Поступно развија принцип завичајности који се протеже кроз први 

циклус:  

I разред Моја околина (непосредно окружење)  

II разред Моје место (насеље са околином)  

III разред Мој завичај* (природно и друштвено окружење, крај* односно 

крајина*) IV разред Моја домовина (држава Србија, део света).  

Структура програма јасно указује на континуитет у појачаном развијању знања из 

природних наука што се очитава у избору садржаја програма Природа и друштво у трећем 

разреду. Такоёе се јасно наглашава и нов приступ при изучавању прошлости на овом 

узрасту, који је ослобођен садржаја из шире историје, јер их ученици теже усвајају.  

Наставни предмет Природа и друштво задржало је постојећи оквир, наставни план 

од 72 часа годишње, односно 2 часа недељно. У наставном процесу потребно је 

расположиви фонд часова флексибилно дистрибуирати и организовати тако да се уважи 

концепција предмета, општи циљ, остали циљеви и задаци предмета, као и циљеви и 

задаци Природе и друштва у трећем разреду.  



У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета 

и иде се ка општим, научно заснованим, систематизованим знањима из области природе, 

друштва и културе. При избору програмске грађе, примењена је концепција спиралних 

кругова у циљу формирања елементарних појмова и постављања мреже за систем појмова 

из наведених области, у складу са узрасним карактеристикама ученика.  

Основна интенција наставе предмета Природа и друштво није само усвајање 

програмских садржаја, већ подстицање развојних потенцијала детета. Наведени садржаји 

су усмерени на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и 

социјалноафективних сфера личности детета, што се очитава у наведеним циљевима. У 

програму предмета Природа и друштво циљеви су дати двојако:  

- експлиците - као идеје водиље у практичној реализацији програма  

- имплиците - дати и садржани у избору, структурирању и начину 

реализације програмских садржаја  

Циљеви програма су постављени тако да експлиците и имплиците утичу на развој 

ученика, паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности, практичне 

вештине, ставове и вредности.  

Експлиците циљеви јасно су наведени у програмским садржајима.  

Имплиците циљеви су "прикривени" и наглашавају васпитну компоненту 

образовања. Они се реализују и спроводе преко одабраних садржаја и активности, који 

превазилазе оквире предмета и разреда, залазе у све области које се обрађују у оквиру 

првог циклуса образовања и надаље. Конкретизују се кроз одређене оперативне задатке и 

активности, а односе се на сферу стицања умења и навика, развијања вештина, као и 

формирања ставова из следећих области: екологија, демократија, здравље и технологија.  

Обе групе циљева реализују се избором садржаја из области природе, друштва и 

културе. У процесу учења/наставе ученик ће пречистити представе, градити појмове и 

поставити основе за формирање система појмова, научити како се уочава разлика између 

претпоставке - тврдње - чињенице и стицати увид у структуре и сплетове узајамних веза у 

свету коме припада.  

Програм предмета Природа и друштво у трећем разреду растерећен је фактографије 

и понављања. Измењеном концепцијом програма, односно остваривањем циљева и 

задатака преко спиралних кругова, избегава се понављање, а усвајањем садржаја 

програма, омогућује надограђивање знања, умења, вештина и ставова, изградња појмова 

из области природе и друштва. Концепција предмета подразумева оспособљавање ученика 

за коришћење различитих извора знања, графичких и електронских медија, с намером да 

се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење.  



Програмом су одреёени само општи циљеви и задаци предмета Природа и друштво 

у целини и у трећем разреду а даља оперативна разрада циљева и задатака препуштена је 

учитељима као својеврсни вид слободе у креирању наставног процеса.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Садржај програма разврстан је у пет тема: Природа ↔ човек ↔ друштво, Кретање у 

простору и времену, Наше наслеђе, Материјали њихова употреба и Људска делатност. 

Свака од тематских целина структуирана је тако да указује на аспект са ког треба 

разматрати наведене садржаје.  

I тема: Природа ↔ човек ↔ друштво одређује природни простор са његовим 

основним карактеристикама и узајамним везама у оквиру кога ће се разматрати 

(изучавати) наведени садржаји. Животне заједнице, доминантни садржаји ове теме 

обраёују се у основним обележјима овог појма док се карактеристичне животне заједнице 

у окружењу (завичају) изучавају темељније кроз разне форме активног и амбијенталног 

учења.  

* Мој завичај, односно окружење, представља географски простор краја, односно 

крајине, у чијим границама се креће свих пет програмских тема.  

* Крај - два или више суседних предела који се меёусобно разликују, али заједно 

представљају одреёену територијалну целину (Мачва са Поцерином, Подриње, Полимље, 

Гружа, Пештер...).  

* Крајина - два или више крајева сличних географских карактеристика који заједно 

сачињавају одреёену територијалну целину (Срем, Банат, Бачка, Шумадија, Неготинска 

крајина...).  

У оквиру неживе природе развијају се појмови с којима се деца сусрећу у прва два 

разреда. Систематизују се знања о објектима, води и ваздуху и врши се трансфер при 

граёењу и разумевању појмова чврсто, течно, гасовито. То подразумева и разматрање 

феномена повратних и неповратних процеса.  

Човек као живо и друштвено биће дат је као окосница од које зависе односи који 

владају у животним заједницама. Он је одлучујући фактор у одржању природне равнотеже 

или узрок поремећене еколошке равнотеже унутар животне заједнице. Често је регулатор 

у односима различитих животних заједница, што се не сме губити из вида при обради 

садржаја прве теме, али и свих осталих тема у оквиру програма предмета Природа и 

друштво.  

II Кретање у простору и времену - У оквиру ове теме дати су садржаји који 

тумаче основне карактеристике неких реалних облика кретања (праволинијско, кружно..., 

као и кретање које настаје као последица силе Земљине теже - падање, клизање и 

котрљање наниже). Садржаје који се односе на кретање потребно је разматрати 

феноменолошки односно, поред спознавања основних карактеристика кретања, битно је 



уочити узроке и последице наведених облика кретања. Најпогодније активности за 

реализацију ових садржаја јесу: истраживање, експериментисање, огледи, праћење, 

процењивање, посматрање, описивање и бележење на разне начине.  

Тема обухвата и садржаје за симболичко представљање простора и времена, као и 

сналажење (оријентација) помоћу наведених симбола. Ове садржаје неопходно је 

обрадити ради стицања функционалних знања и умења потребних за процесе даљег учења 

и ради сналажења у свакодневном животу.  

III Наше наслеђе - Ова тема у свом уводном делу указује на трагове прошлости 

(материјалне, писане, усмене и обичајне) који нас воде у ближу и даљу прошлост и 

омогућују нам да упознамо своје културно наслеђе, односно материјалну и духовну 

традицију. Подтема Некад и сад одређује време и простор на путу који следимо, 

истражујући прошлост у њеним разним појавним формама и обележјима живота: некад и 

некад давно, у поређењу са овим, сад и овде. Настава која обрађује садржаје и теме Наше 

наслеђе мора имати два основна вида: теоријски и практични, подједнако заступљен. 

Теоријски вид наставе даје тумачење одређених трагова прошлости, поставља их у јасно 

дефинисан контекст, и тамо где је то могуће приказује њен хронолошки развој од некад 

давно (седам, осам векова), некад (један до два века), не тако давно (неколико деценија 

или година уназад), па све до садашњег времена. Рачунање давне, далеке и ближе 

прошлости на временској ленти треба повезати са наставом математике у трећем разреду. 

Практични вид наставе подразумева активан додир са објектима који чине материјалну 

компоненту традицијске културе: упознавање у аутентичном амбијенту, обликовање или 

извоёење радње према постојећем моделу. Реализацију садржаја ове теме у настави 

омогућује корелацију са свим наставним предметима на нивоу разреда.  

IV Материјали и њихова употреба - Ова тема обухвата садржаје чије 

изучавање указује на специфична својства материјала који се прво морају феноменолошки 

обрадити, а тек потом повезати са њиховом функционалном применљивошћу у 

свакодневном животу.  

V Људска делатност је завршна тема која произлази из свих претходних и 

условљена је наведеним садржајима. Она наглашава човека као интелектуално, креативно 

и друштвено биће које је способно да мења своје окружење, прилагоёава га сопственим 

потребама и потребама група којима припада. Овде се морају нагласити правила које 

човек доноси и којих се мора придржавати да би заштитио себе, друге и своје окружење 

(здравственохигијенска и саобраћајна правила, дечја и људска права која уважавају 

различитости и омогућују суживот, као и правила која обезбеёују еколошку равнотежу у 

окружењу). У реализацији садржаја ове теме морају се имати у виду експлицитни захтеви 

наведени у четири последња циља и задатка за трећи разред, као и општи, имплицитни, 

развојни циљеви који омогућују формирање ставова вредности из сфере здравља, 

екологије, демократије и технологије (наведени у почетном делу упутства) којима се 

наглашава васпитна функција школе.  

Наведене теме представљају структуру садржаја програма наставног предмета 

Природа и друштво за трећи разред. Његово уважавање, уз избор адекватних активности 



ученика, омогућује успешну реализацију циљева и задатака програма како општих за 

предмет, тако и посебних на нивоу разреда.  

Динамика реализације у самом процесу наставе зависи од разноврсности ситуација 

учења које осмишљава сам учитељ, имајући у виду циљеве програма, развојне могућности 

детета и претходна искуства и знања ученика.  

За изучавање природних појава врло је значајно проблемско структурирање 

садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активности деце. У трећем разреду 

предност и даље имају истраживачке активности засноване на чулном сазнању, стечене 

практиковањем кроз експерименте у осмишљеној образовној активности, као и у 

свакодневном животу. Пожељне су активности које омогућују интеракцију са физичком и 

социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, тако што се откривају 

односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се 

социјалне вештине.  

Приликом планирања наставних тема, од учитеља се очекује да оствари интегрисан 

тематски приступ. Он има могућности да користи садржаје унутар предмета, као и оне 

на нивоу разреда, да на основу њих примењује мултидисциплинарни приступ при 

изграёивању појмова. При томе треба поштовати одреднице принципа корелације на свим 

нивоима (предметном, разредном и меёупредметном), уважавајући све наставне и 

ваннаставне облике рада и активности у школи и изван ње. Природа и друштво као 

наставни предмет има могућности за корелацију са знатним бројем изборних предмета у 

првом, другом и трећем разреду (Чувари природе, Рука у тесту, Народна традиција, 

Грађанско васпитање...) јер су садржаји ових програма и Природе и друштва међусобно 

компатибилни.  

Исти садржаји се могу разматрати са више аспеката и на тај начин се остварују 

различити циљеви и задаци предмета. Истовремено, исти циљеви и задаци могу се 

остваривати кроз различите садржаје (унутар и изван предмета), што зависи од избора и 

начина структурирања садржаја и активности у оквиру планиране теме. Реализовање 

циљева и задатака преко понуђених садржаја програма Природа и друштво заједничка су 

обавеза за све учеснике наставног процеса.  

Активности ученика  

Приликом остваривања циљева и задатака предмета Природа и друштво, мора се 

имати у виду да су садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу. Важно је 

одабрати активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула паралелно. 

Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову 

интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима деце при 

упознавању света и процесу учења. Добра интеграција чулних утисака услов је за 



правилно искуствено сазнање и отворен пут за трансформацију представа и опажајно - 

практичног мишљења у појмовно.  

Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различитих 

активности и садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради постизања 

жељених циљева. Активности треба осмислити тако да (уз опрез) дете испробава своје 

могућности. Неопходно је пружити му прилику да кроз активности покаже своју 

оспособљеност у практичној примени усвојених знања.  

Значајне активности ученика у оквиру предмета Природа и друштво јесу:  

- Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног 

запажања и уочавања света у окружењу (уочавање видних карактеристика);  

- 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;  

- Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање, реализација и 

презентација; - Играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре.  

Већина циљева и задатака овог наставног предмета постиже се кроз непосредну 

истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника.  

Наставне методе и активности  

Најефикасније методе учења у настави предмета Природа и друштво јесу оне методе 

које ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу стицања знања. Потребно 

је стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика 

које омогућују различите начине учења. Погодне су различите методе учења - наставе.  

Партиципативне методе учења поред стицања знања омогућују развој способности 

и вештина, а посебно доприносе развоју когнитивних процеса, захваљујући делању - 

практиковању одређених радњи.  



Решавање проблем-ситуација које доводе до когнитивног конфликта, погодују 

развоју мисаоних способности.  

Кооперативне методе учења омогућују социјалне активности на заједничким 

задацима, велики степен личног ангажовања и сналажење у социјалном контексту.  

Интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада, омогућују разне облике 

социјалне партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз размену са другима.  

Амбијентално учење омогућује најадекватнији простор за упознавање природе или 

друштва, односно света око нас. Променљивост амбијента обезбеёује сагледавање исте 

ствари са различитих аспеката у различитим околностима и различитим појавним 

формама.  

Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни процес у школи, 

обогаћен осталим облицима активности у оквиру школског програма. За потребе овог 

предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у природи, 

осмишљене екскурзије, зимовања и летовања ученика и сви остали облици амбијенталног 

учења.  

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за трећи разред, у 

реализацији програма за предмет Природа и друштво препоручује се и коришћење шире 

литературе и осталих извора информација: штампаних, аудио-визуелних и електронских 

медија; посебно аутентичних природних и друштвених извора, као најверодостојнијих 

показатеља стварности, појава и процеса у свету у коме живимо.  

Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и 

активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним 

способностима. Обавеза учитеља је да организовањем наставе - учења, утиче мотивационо 

и подстицајно на развој способности ученика - уз максимално коришћење 

диференцираних захтева и интересантних начина рада - у циљу поштовања права на 

различитост, како у нивоу предзнања ученика, тако и динамике развоја њихових 

потенцијалних способности. У процесу праћења остваривања постављених циљева и 

задатака, као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање користити 

класичне писмене провере знања - контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог 

значаја, оцена би требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених 

стандарда (знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета.  

 

     Годишњи фонд часова:     72 

     За обраду новог градива:   44 



     За друге типове часова:     28 

Корелација: Српски језик, Музичка култура и Ликовна култура 

Уџбеник за реализацију програма : Природа и друштво 3, БИГЗ школство, Природа и 

друштво 3, Креативни центар 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Природа и друштво 

Р
е

д
н

и
 б

р
о

ј 

н
ас

та
вн

е 
те

м
е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј ч

ас
о

ва
 п

о
 

те
м

и
 

О
б

р
ад

а 

У
тв

р
ђ

и
ва

њ
е 

В
еж

б
ањ

е
 

П
р

о
ве

р
а 

С
и

ст
е

м
ат

и
за

ц
и

ја
 

В
р

ем
ен

ск
а 

ар
ти

л
ул

ац
и

ја
 

 

 

Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. МОЈ ЗАВИЧАЈ 17 11 4  1 1 45 ФР,ГР,ИНД ВЕРБ,РАД НА 

ТЕКСТУ,КОМ

Б 

Текстуална,ви

зуелна,аудити

вна 

2. 

 

3. 

НАШЕ НАСЛЕЂЕ 8 4 2  1 1 45 ФР,ГР,ИНД 

 

ФР,ГР,ИНД 

 

 

 

ВЕРБ,РАД НА 

ТЕКСТУ,КОМ

Б  

Текстуална,ви

зуелна,аудити

вна 
НЕЖИВА ПРИРОДА 20 12 4  2 2 45 

4. МАТЕРИЈАЛИ И КРЕТАЊЕ 13 8 3  1 1 45 ФР,ГР,ИНД ВЕРБ,РАД НА 

ТЕКСТУ,КОМ

Б 

Текстуална,ви

зуелна,аудити

вна 

5. ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 14 9 3  1 1 45 ФР,ГР,ИНД ВЕРБ,РАД НА 

ТЕКСТУ,КОМ

Б 

Текстуална,ви

зуелна,аудити

вна 
УКУПНО 72 44 16  6 6  

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3, Креативни центар, 72 часа  



Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности у 

образовноваспитном 

раду 

Методе  

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Ja и други 

Мој завичај и 

ја  

Нежива 

природа 

Веза живе и 

неживе 

природе 

Животне 

заједнице 

39 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

експериментисање 

закључивање играње 

бележење прављење  

дијалошка 

експериментална 

партиципативне 

решавање 

проблем 

ситуација 

илустративна 

кооперативна 

интерактивна  

развијање основних 

појмова о природном и 

дру штвеном окружењу и 

повезаности тих појмова 

слободно исказивање 

својих запажања схватање 

значаја повезаности живе 

и неживе природе 

развијање еколошке 

свести развијање 

радозналости, 

интересовања и спосо 

бности за активно 

упознавање окружења и 

завичаја  

Оријентација 

и кретање у 

простору и 

времену 

  

10 

посматрање  

описивање 

сакупљање 

истраживање 

процењивање 

експериментисање 

закључивање играње 

бележење прављење  

дијалошка  

експериментална 

партиципативне 

решавање 

проблем 

ситуација 

илустративна 

кооперативна 

интерактивна  

оспособљавање за 

сналажење у простору и 

времену подстицање 

дечјих интересовања, 

питања, идеја и одговора 

у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама 

у окружењу  

Наше наслеђе  

 
11 

посматрање 

описивање 

сакупљање 

истраживање 

процењивање 

експериментисање 

закључивање играње 

бележење прављење  

дијалошка 

експериментална 

партиципативне 

решавање 

проблем 

ситуација 

илустративна 

кооперативна 

интерактивна  

развијање интересовања 

упознавање са ближом и 

даљом прошлошћу и 

сведоцима прошлости 

подстицање и развијање 

истраживачких 

активности код деце  



Материјали и 

њихова 

употреба  

6 

посматрање  

описивање 

сакупљање 

истраживање 

процењивање 

експериментисање 

закључивање играње 

бележење прављење  

дијалошка  

експериментална 

партиципативне 

решавање 

проблем 

ситуација 

илустративна 

кооперативна 

интерактивна  

развијање способности 

запажања основних 

својстава објеката, појава 

и процеса оспособљавање 

за самостално учење и 

проналажење 

информација и слободно 

исказивање својих 

запажања  

Људска 

делатност  
6 

посматрање 

описивање 

сакупљање 

истраживање 

процењивање 

експериментисање 

закључивање играње 

бележење прављење  

дијалошка  

експериментална 

партиципативне 

решавање 

проблем 

ситуација 

илустративна 

кооперативна 

интерактивна  

усвајање цивилизацијских 

тековина и могућност 

њиховог коришћења 

разумевање и уважавање 

сличности и разлика међу 

појединцима и групама 

познавати и придржавати 

се основних правила у 

саобраћају  

 

5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ и задаци  

Циљ  

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;  

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;  

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке 

традиције и културе свога и других народа.  

Задаци  

- неговање способности извоёења музике (певање/свирање);  

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање 

за разумевање музичких порука;  

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима 

(извоёење, слушање, истраживање и стварање музике);  

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;  

- развијање критичког мишљења;  

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке 

уметности.  



Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

- певају песме по слуху;  

- слушају вредна дела уметничке и народне музике;  

- изводе дечје, народне и уметничке игре; - свирају на дечјим музичким 

инструментима; - усвајају основе музичке писмености.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Извођење 

музике  

а) Певање  

- Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог 

садржаја и расположења, традиционалне и уметничке музике које су примерене 

гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја 

песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и 

школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, 

животиње...).  

- Певање и извоёење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре).  

- Певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку 

музичке писмености.  

 

б) Свирање  

- Свирање пратње за бројалице, песме, игре на ритмичким дечјим 

инструментима.  

- Свирање једноставнијих песама на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментарија.  

- На основу искуства у извоёењу музике, препознати и свирати делове песама.  

Слушање музике  

- Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких 

инструменталних композиција различитог садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича.  

- Слушање народних песама и игара.  

У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), 

различита темпа, динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних 

елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка. 

Оспособљавати ученике да наведу примере присуства музике у свакодневном животу.  



Стварање музике  

- Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, 

песме, приче, стихове, музичке игре, користећи притом различите изворе звука (глас, 

тело, Орфов инструментаријум).  

- Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.  

- Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњаљка, мелодијска 

допуњаљка са потписаним текстом, мелодијска допуњаљка.  

- Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментарија.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Настава музичке културе у основној школи својим садржајима и активностима 

значајно доприноси целокупном развоју ученика. Код ученика се развија љубав према 

музичкој уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже његов свестрани развој, 

оплемењује га и улепшава му живот.  

Током наставе, у виду осмишљених активности, омогућује се развијање способности 

изражавања звучним средствима (гласом или инструментом), упознавање вредних дела 

музичке уметности и стицање потребе да самостално упознају музичка дела из области 

народног и уметничког стваралаштва.  

Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса оспособљавају се ученици да 

активно учествују у музичком животу своје околине.  

Настава музичке културе остварује се меёусобним прожимањем следећих музичких 

активности:  

- певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких 

структура, музичког писма и интонације;  

- слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке 

културе; - активности у музичком стваралаштву.  

У трећем разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, 

опонашањем демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих звучних помагала. 

Започиње се са упознавањем музичког писма и наставља до краја основног школовања. 

Усвајање најосновније вештине читања нота омогућава ученицима лакше и тачније 

певање једноставних мелодија, као и активно стицање информација о свирању на 

појединим инструментима. Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима 

осталих наставних предмета уколико је то могуће остварити.  



Препоруке за остваривање програма у трећем разреду  

Певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем, описмењавање 

ученика. - Дечје песме.  

- Игре са певањем.  

- Усвајање музичког речника у вези са певањем/свирањем: p (piano) за тихо 

певањесвирање, mf (mecoforte) средње јако, полујако, f (forte) за јако певање-свирање.  

- Савлађивање тонске висине и солмизације у обиму cl-gl.  

- Усвајање музичког писма: линијски систем, виолински кључ, трајање тонова 

(половина ноте, четвртина ноте, осмина ноте и одговарајуће паузе) у такту 2/4.  

Свирање  

- Свирање и певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку 

музичке писмености.  

- Извоёење једноставнијих песама на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментарија.  

- Понављање краћег задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање 

моторичности).  

Слушање музике  

- Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, 

музички инструменти);  

- Навикавати ученике на пажљиво слушање музике;  

- Упознавати музичка дела уметничког и народног стваралаштва. Музичко 

стваралаштво  

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песмица;  

- Измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним 

или отпеваним групама гласова.  

- Слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца 

бирају исте или различите инструменте).  

- Импровизација дечје мелодије на властити или од стране учитеља 

предложен стих.  

- Слободно измишљање покрета уз музику.  

Дидактичко-методичка упутства  

Препоручени садржаји овог наставног предмета треба да пруже знања и 

информације ученицима како би могли да с разумевањем и радошћу прате, разликују, 

доживљавају и процењују музичке вредности.  

Да би били реализовани циљеви првог циклуса основног образовања и васпитања, 

као и задаци програма образовања и васпитања, потребно је обезбедити наставна средства 

у складу са важећим нормативима.  



Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на доживљавању музике кроз 

песму и слушање музике. Ученицима се преносе неопходни елементи, који чине основу 

музичке писмености и знања, а у функцији су бољег разумевања музике.  

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће 

ученика на часу, а час музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Усвајање 

знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро планиран, 

осмишљен и занимљив. Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери. Разним 

облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се преносе знања и 

комбинују разне методе у настави. У првој етапи настава се своди на форме рада које 

највише одговарају психофизичком развоју ученика. То су: бројалице, песме, музичке 

игре, слушање музике и свирање на Орфовим инструментима.  

Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба 

задавати у оквиру овог предмета ни у једном разреду.  

Наставу треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине уз 

учествовање на такмичењима и музичким приредбама.  

Садржај Музичке културе чине активности:  

- извођење музике;  

- слушање музике;  

- стварање музике;  

- хорско и оркестарско музицирање.  

ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА  

Извођење музике  

Певање у трећем разреду јесте певање по слуху и певање са нотног текста. Потребно 

је да ученици сазнају како се учи песма и помоћу нота, то јест да науче читање и писање 

нота и осталих музичких знакова помоћу којих ће сами доћи до мелодије.  

Певање дечјих песама у школи треба да буде основни садржај рада у настави 

музичке културе. Настава има задатак да код ученика развија љубав према музичкој 

уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже његов свестрани развој, оплемењује га 

и улепшава му живот.  

Наставник је слободан у избору предложених песама, али мора водити рачуна да у 

његовом раду буду заступљене народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора 

као и композиције са фестивала дечјег музичког стваралаштава, које су стварала деца. 

Ради актуализације програма, наставник такоёе, може научити ученике да певају и понеку 

песму која се не налази меёу предложеним композицијама, ако то одговара циљу и 



задацима предмета и ако одговара критеријуму васпитне и уметничке вредности. Избором 

композиција пружа се могућност и проширивања знања из других области. Учењем 

песама деца могу лакше да савладају правилну дикцију, како нашег тако и страног језика.  

Пре обраде песме, пожељно је испричати причу чији је садржај у вези са текстом 

како би се пробудило интересовање за песму, а самим тим и развила ученикова машта.  

Стварање погодне атмосфере за учење нове песме потребно је да би дете сваку песму 

максимално позитивно доживело, да у себи препозна емоције које су подстакле 

композитора и надахнуле га да створи композицију. Наставник треба да пева из срца, 

изражајно. Потребно је, такоёе, да води рачуна и исправља неправилно дисање ученика 

при певању или лоше држање тела приликом седења.  

 

У тренуцима када ученици показују замор и деконцентрацију на било ком часу, 

неколико минута певања веселих дечјих песама, уз покрет, разведриће преморена лица и 

омогућити им да поново крену на усвајање нових знања из различитих предмета. 

Пожељно је сваки радни дан почети и завршити певањем песама.  

Свирање  

Свирање је доградња певању и постоје оправдани разлози за постојање те 

активности. У сваком одељењу постоји један број ученика који има мање или веће 

потешкоће у певању. Да дете не би постало малодушно, избегавало учествовање у музици, 

пружити му и друге могућности афирмације на музичком подручју, а то је управо 

свирање.  

Свирање на инструментима Орфовог инструментарија развија код ученика свест о 

сопственим могућностима. Ученик постаје свестан потребе савлаёивања музичке 

писмености, јер му она помаже да се бави музиком.  

Са свирањем на Орфовом инструментарију започели смо у I и II разреду. Ту су се 

углавном користили ритмички инструменти: звечке, даире, триангл, добош, штапићи итд. 

Ако су се ученици тада, експериментално, упознали и са мелодијским инструментима 

(металофон, ксилофон), онда ће свирање у трећем разреду бити лакше.  

На првим часовима, у којима је планирано свирање, могу се обновити раније 

обрађене бројалице и песме. Исто тако, за свирање на мелодијским инструментима могу 

се користити и нотни примери појединих песама које су ученици солмизационо обрадили.  

Основни облици свирања на дечјим инструментима:  

- свирање такта,  

- свирање ритма,  



- свирање мелодије, - свирање пауза.  

- Музичке игре  

Музичким играма дете изражава своје музичке способности. За развијање вештине 

покрета изводити игре лаганијег темпа. У ситуацијама када су правила игре сложенија и 

захтевају већи напор деце, наставник их може поделити у две групе, од којих једна пева, а 

друга изводи покрет. Игре се изводе, углавном, колективно са различитим распоредом 

улога. После створене атмосфере за нову игру, игра се учи прво са мањом групом 

способнијих ученика, како би остали од њих могли да науче. Игра се савлађује у целини, а 

певање мора да почне тачним интонирањем почетног тона. Нове покрете треба увежбати 

пре савлађивања читаве игре.  

Музичке игре могу да буду: дидактичке, игре са певањем, игре уз инструменталну 

пратњу, мале музичке драматизације.  

Слушање музике  

Организација часа слушања музике треба да буде сасвим јасна, са припремљеним 

очигледним средствима. Од првог дана дете треба да буде у контакту са добром музиком 

која одговара његовом узрасту, и треба настојати да ученици дођу до музичког доживљаја 

властитом репродукцијом (претежно певањем, мање свирањем).  

Будући да је слушање музике активност усмерена на естетско васпитање ученика, 

потребна је одговарајућа музичка интерпретација; ако музика није жива, потребна је 

квалитетна репродукција.  

Треба слушати музику написану за децу, али томе се могу додати и кратке, 

једноставне композиције које, иако нису посебно компоноване за њих, могу послужити за 

слушање. Димензије, структура и садржај композиција треба да буду такви да их деца 

могу прихватити као свој музички доживљај.  

Ученике инспирисати да опажају и уочавају све важније елементе слушане 

композиције. Пожељно је да ученици сами објашњавају своја осећања и запажања после 

одслушане композиције, а да наставник усмерава и среёује њихове утиске. Кроз различит 

однос према уметничком делу, ученици ће развијати своју критичност, индивидуални 

однос према уметности, што је од посебног значаја за њихова даља искуства.  

Слушање музичке приче и даље је врло омиљен облик слушања музике код ученика 

млаёих разреда. Због дужине трајања овог књижевно-музичког облика, слушање треба 

рашчланити на две или три мање целине. Добро је после сваке такве целине прекинути 

слушање и проверити да ли су ученици схватили садржај приче до тог тренутка. Слушање 

самосталних музичких целина из приче може се поновити и другом приликом, као 

подсећање на причу. Свако ново слушање ће довести до нових сазнања. Слушање неких 

композиција из програма за претходни разред може се поновити и у следећем разреду.  



Дечје стваралаштво  

Настава музике треба ученику да пружи што више прилика за ослобаёање и 

развијање његовог музичког изражавања. Стваралачки рад подстиче ученика да пронаёе 

онај начин изражавања који му највише одговара.  

Дечја машта је непредвидива, немогуће је унапред обухватити све облике 

ритмичкозвучних музичких целина које могу настати у разреду. Ученици сваког разреда 

ће пронаћи сопствени начин музичког изражавања.  

Ако су ученици навикнути да уз песму коју певају изводе њен метар и ритам, они ће 

та знања користити у својим импровизацијама. У III разреду неће им бити тешко да 

самостално саставе ритмичко-метричку пратњу уз одабрану песму.  

Наставник може подстицати ученике да:  

- смишљају нови текст уз познате бројалице,  

- смишљају уметке унутар бројалице,  

- састављају бројалице где сваки учесник мора додати нову реч или стих,  

- састављају ритмичке целине по одреёеном моделу (понови моје, додај своје),  

- стварају песме с текстом (наставник пева први део песме, одговара један од 

ученика).  

Разни покушаји стваралаштва уз примену дечјих инструмената, код ученика изазива 

посебно интересовање, јер се код њих, у улози ''извоёача'', више развија машта и 

инспирација за обликовање ритма и мелодије. Тиме се систематично и континуирано 

подстиче ученичко стваралаштво.  

Праћење и вредновање ученика  

У трећем разреду основног образовања и васпитања оцењивање је бројчано. Оно је у 

функцији праћења напредовања ученика.  

Да би се пратило напредовање ученика, важно је да наставник упозна музичке 

способности сваког ученика. Некада се музичке способности појединца могу уочити врло 

рано, или је полаган раст неких способности такав да их често сматрамо потпуним 

изостанком. Кроз наставу музичке културе поставља се захтев да се код ученика развија 

естетски доживљај, машта, вештине, навике и стваралачки импулс.  

Сваком ученику треба омогућити најбољи могући развој у оквиру васпитно-

образовног рада, без погрешних реаговања типа: Ти немаш слуха. Основни задатак 

наставника јесте да храбри и подстиче ученика.  

Оцењивање је саставни део процеса учења и наставе, а треба да подржи учење и 

допринесе његовој успешности. Оно захтева максимално реалне и објективне критеријуме 



у оцењивању сваког ученика појединачно. Процене о томе колико је који ученик лепо и 

музикално интерпретирао песму више су у домену естетског процењивања. Наставник 

разредне наставе треба да сагледа опште ангажовање и рад ученика и према томе да 

донесе адекватну и реалну оцену.  

Целокупно градиво остварује се само у школи.  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ  

Химне  

1. Државна химна  

2. Светосавска химна  

3. Школска химна  

Народне песме  

1. Доёел Мара - црногорска народна песма  

2. Фалила ми се прошена мома  

3. С оне стране Дунава - из Србије  

4. Савила се бела лоза винова - народа из Србије  

5. Садила сам босиљак  

6. Божићна песма - народна (Бијело Поље)  

7. Ој, јаворе, јаворе  

8. Ја посадих  

Дечје песме  

1. Авантуре малога Јују  

2. Роёенданска  

3. Ловац Јоца - Срёан Барић  

4. Несташни дечаци - Ј. Маринковић  

5. Снег - Стефановић  

6. Шапутање - Никола Херцигоња  

7. Вуче, вуче, бубо лења  

8. Последњи цвет - Б. Станчић  

9. На слово - песма из Енглеске  

10. Кукавица - Б. Станчић  

11. Звоно - Б. Станчић  

12. Вејавица - Б. Станчић  

13. Иде јесен - Б. Станчић 14. Волим да се купам - М.  

Музичко-дидактичке игре  

1. Мамино коло - Л. Прелаз  



2. Кукавица - Томерлин  

3. Бака Мара - С. Коруновић  

Модели  

1. Фарба Мића врата  

2. Лазара мајка карала  

Свирање на Орфовим инструментима  

1. Иду, иду мрави  

2. Полазак у школу - Б. Станчић  

3. На селу - П. Стоковић  

4. До врха је стигао - Станчић/Драгић  

5. Ерско коло  

6. Под оном - црногорска народна песма  

7. Мој деда - М. Петров  

8. Блистај, блистај, звездо мала  

Песме чији су ствараоци деца  

1. Зима - Милица Етински, Нови Сад  

2. Зевак - Бојана Димовски, Глогоњ  

3. Кокошка - Стеван Ћирић, Сокобања  

4. Шума - Андријана Ристић, Сокобања  

Препоручене композиције за рад хорова  

1. Државна химна  

2. Химна св. Сави  

3. Школска химна  

4. Пада киша - Дејан Деспић  

5. Вивак - Стеван Мокрањац  

6. Свитац - Петар Озгијан  

7. Коларићу панићу - Војислав Илић  

8. Мајка - Александар Кораћ  

9. Солмизација - Р. Роџерс (песма из филма ''Моје песме, моји снови'')  

10. Здраво војско - М. Илић Бели  

11. Лепо ти је рано уранити  

12. Дуње ранке  

13. Вивак - Јосиф Це  

14. Ал је леп овај свет - Стеван Мокрањац  

15. На Авињонском мосту - песма из Француске  

16. Вуче, вуче, бубо лења - Р. Граић  

17. Канон - песма из Француске  



18. Новогодишњи празник - М. Драгутиновић  

19. Дођи, врапче мали - Мерима Драгутиновић  

20. Кад си срећан - песма из Шведске  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ  

Химне  

1. Државна химна  

2. Светосавска 

химна 3.Школска 

химна  

Народне песме и кола  

1. Расти, расти мој зелени боре  

2. Домаћице од куће  

3. Нишки вез - народно коло  

4. Изгубљено стадо  

5. Небо је тако ведро  

6. Тихо ноћи  

7. Чаробна фрула (избор) - Бора Дугић  

8. Изгубљено стадо  

Песме за децу  

1. Молимо за фину тишину - Александар Кораћ  

2. Ал је леп овај свет - Стеван Мокрањац  

3. Другарство - Миња Субота  

4. Шапутање - Никола Херцигоња  

5. Волим - Новак Радуловић  

6. Бумбари и пчеле - Станојло Рајичић  

7. Успомена - Радоња Вучековић Домаћи композитори  

1. Марш на Дрину - Станислав Бинички  

2. Српски киноник - Хвалите - непознати аутор  

3. Свита кроз свемир - Александар Обрадовић  

4. II руковет - Стеван Мокрањац  

5. Расткова одлука - Славица Стефановић  

6. Јежева кућа (дечја опера) - Златан Вауда Страни композитори  

1. Бумбаров лет - Николај Римски Корсаков  

2. Лептир - Габријел Форе  

3. Игра шећерне виле - Петар Илич Чајковски  

4. Полонеза A-dur - Фредерик Шопен  

5. Валцер a-moll - Фредерик Шопен  



6. На дрвеном коњу - Роберт Шуман  

7. Арија - Јохан Себастијан Бах  

8. Радецки марш - Јохан Штраус  

9. Годишња доба - Петар Илич Чајковски  

10. Валцер цвећа - Петар Илич Чајковски  

11. Карневал животиња - Камиј Сен-Санс  

12. Делфини - Музичка група Еклипс  

Филмска музика  

1. Музика из филма ''Снежана"  

 

Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:   34 

За друге типове часова:      2 

 

Корелација:  

Српски језик, Природа и друштво, Математика, Ликовна култура, Физичко васпитање, 

Грађанско васпитање и Чувари природе 

Уџбеник: Музичка култура 3, Креативни центар 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА -  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
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Музичке чаролије 3 2 1      
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Играјмо се тоновима 11 11      

Музичко благо 6 6      

Музичка сваштара 5 4 1     

                                                УКУПНО 36 34 2    

 

 

6.ЛИКОВНА КУЛТУРА 

      Циљ и задаци  

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета.  

Задаци:  

- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање 

облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;  

1. 



- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за 

увоёење у визуелно мишљење;  

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе 

технике и средства ликовно-визуелног изражавања;  

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 

уметности;  

- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му 

помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;  

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;  

- да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и 

чување културних добара;  

- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици 

примењују у раду и животу;  

- развијати сензибилитет за лепо писање;  

- развијати моторичке способности ученика.  

Оперативни задаци:  

- ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног 

ликовног естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за 

компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно 

добијених ликовних  

- односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања; 

увоёење ученика у различите могућности комуникација;  

- стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и 

културне околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и просторном 

уређењу животне околине.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ  

(медијуми и проширени медијуми) 

Дорада и преобликовање започетих 

облика.  

Појмови: медијуми - проширени медијуми.  

КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ  

Композиција линија, композиција боја, композиција облика, композиција светлина и 

сенки, композиција разних материјала у складу са проширеним медијумима.  

Појмови: композиција.  



ОРНАМЕНТИКА  

Линеарна орнаментика, површинска орнаментика, тродимензионална орнаментика.  

Појмови: орнамент.  

ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ)  

Аутоматски начин цртања, субјективно осећање простора, илузија простора, линије, 

површине, облици и боје у простору, шаљиви простор...  

Појмови: простор, илузија простора...  

ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ 

ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

Слика случај (извоёење емотивно-афективних садржаја према узрасту ученика).  

Појмови: машта.  

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА  

Визуелне информације, поруке, препоруке...  

Појмови: визуелна порука.  

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА  

Препознавање карактеристика инсеката, животиња, професија код људи...  

Појмови: визуелно споразумевање.  

ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ;  

ДЕЛА САВРЕМЕНИХ МЕДИЈУМА  

Избор дела и споменика културе у складу са захтевима целина програма и узрасним 

могућностима ученика.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу, могућности да испољи 

креативност, да проналази одговарајуће облике, методе и средства за реализацију. 

Упутство ће му помоћи у процесу стварања сопствених идеја, никако, дакле, шаблона, 

односно очекује се да и сам наставник буде креативан у свом раду. То значи да је 

потребно да за сваки задатак и сам наставник начини визуелну припрему (ликовни рад) 

како би уочио карактер задатка и начине рада у реализацији таквог задатка, што ће бити 



нека врста опомене или самоконтроле у процесу постављања захтева упућеног ученицима. 

Најважније је извршити идентификацију садржаја, полазећи од опажања околине (природе 

и вештачког човековог окружења - објекти које је човек начинио). Најбоље је учење од 

природе, посматрање, опажање и уочавање непоновљивости природе, из чега ће произаћи 

и потреба за очувањем природе, а потом симболичан израз карактеристичних елемената 

који ће означити и природу ученика. То ће бити прилика да се одреди појам у садржају 

два до три подпојма и неколико информација што ће имати образовно значење. Треба 

водити рачуна да захтев буде сведен и прилагоёен узрасним могућностима ученика 

(његовим психофизичким карактеристикама), чиме ће бити задовољен елементарни захтев 

да за предвиёено време од једног, до два часа, ученик заврши свој рад. Непримерено је да 

ученик завршава своје радове код куће, да би га потом наставник накнадно оценио. 

Ученик треба да зна какав му је задатак постављен, сам треба да проналази решења 

задатка, по логици непосредног естетског доживљаја. Поред визуелне припреме наставник 

треба да има и писмену припрему (писану) која се ослања на глобално и оперативно 

планирање за сваку годину посебно и за сваки час понаособ. Наставник треба да приёе 

решавању задатка самостално. Уколико се деси да тренутно нема неку своју идеју, ова 

кратка образложења целина програма треба да му послуже као мотивација за 

проналажење својих идеја. Није препоручљиво да наставник нуди теме ученицима. 

Наставник треба да води разговор са ученицима како би сваки ученик пре почетка рада 

дошао до своје идеје, а на основу понуёеног ликовног садржаја.  

Приликом планирања треба водити рачуна да се предвиди око 60% обраде новог 

градива према 40% вежбања. Под појмом обраде новог градива подразумева се први рад 

предвиёеног садржаја у некој од предвиёених техника и коришћења материјала. 

Вежбањем су предвиёени исти садржаји (али реализовани у другим техникама и другим 

материјалима у односу на први рад). Сваки наставник би требало да сачини по тим 

принципима годишњи план рада из кога ће касније сачинити оперативне планове рада за 

сваки месец посебно. У процесу израде годишњих и оперативних планова рада, наставник 

треба да води рачуна о идентификацији садржаја, а најбоље би било када би и сам 

нацртао, насликао и извајао неки од предвиёених наставних јединица - садржаја програма, 

како би му биле јасне представе колико је времена потребно за израду једног таквог рада. 

Исто је тако битно да утврди ниво захтева за ученике, јер уколико наставник није у 

могућности да реализује такав задатак, непримерено је да тако нешто тражи и од ученика. 

У процесу мотивисања ученика за рад, наставник ће водити разговор о предвиёеним 

садржајима (ликовни садржаји), чиме ће створити услове, а ослањајући се на знања 

ученика стечена у другим областима, да сваки ученик пронаёе своју тему за рад. 

Наставник никад не треба да каже коју ће тему ученици цртати, сликати или вајати! 

Ученик сам треба да доёе до своје теме, то наглашавамо према планираном садржају, како 

се не би десило да на сваком часу наставник каже "данас ћете цртати или сликати 

слободну тему". Ученик треба да изврши избор теме на основу добро воёеног разговора о 

опажању природе и човекових творевина које чине његово окружење. Добро би било када 



се ученици не би држали стандардизованих блокова за цртање. Добро би било када би 

могли и сами да изврше избор облика и боје папира или неке друге подлоге за цртање и 

сликање. То су најчешће врло јефтини папири, као што је натрон папир, пак папир, чак и 

новинска хартија може да послужи као подлога за сликање. Треба врло често мењати 

формат папира, или подлоге на којој се нешто ради, да ли је то подлога за колаж, деколаж 

или асамблаж. Такве подлоге могу и да се препарирају са разблаженим брашном и водом, 

или разблаженим лепком за дрво, или можда неким другим материјалом са неким другим 

везивом, што може и сам наставник да учини. На тај начин ће почети нека врста 

истраживачког рада у овој области. То ће уједно бити прилика да наставник уочава да ли 

су неки ученици ушли у манир користећи одреёени материјал за рад. Ако се то деси код 

неких ученика, а дешава се да постају "вешти", треба му понудити да ради са другим 

материјалом, који ће му пружити "отпор", а он ће се трудити да реши проблем те ће самим 

тим бити доведен у ситуацију да улажући "напор" буде и креативан.  

За наставника би било повољно да сваке године сачињава нови годишњи и 

оперативне планове рада, чиме ће доказати и своју креативност у стварању услова за 

ученичку креативност, јер сваке године сачињава планове на основу прошлогодишњег 

искуства, што ће његову праксу континуирано унапреёивати.  

Препоруке за остваривање програма у трећем разреду  

Коришћење разних материјала за компоновање. Када се говори о доради нечег 

започетог, увек се поставља питање ко га је започео, зашто је нешто започето и на који 

начин је нешто започето као линија, као површина, као облик. Ослонце можемо пронаћи и 

у психологији, полазећи од Роршахових мрља, у којим свако од нас може, зависно од свог 

тренутног афективног стања, а у складу са личним искуством, уобразиљом и маштом, да 

препозна неки облик. Често се дешава да су такви облици недоречени и да их само ми као 

појединци препознајемо као такве, па себи можемо да дајемо право да их доградимо у 

смислу комуникације са својим социо-културним миљеом. То може да има карактер 

комуникације, али у сваком случају препознајемо афективни исказ сваког појединца који 

нам саопштава ту врсту поруке. У процесу учења треба водити рачуна да се доградња 

уради увек у неком другом материјалу, како би посматрач имао увид у стварање личних 

кодова. Овакви задаци могу да се решавају у већ традиционалним техникама, које у 

складу са конвенцијама зовемо медијумима, али исто тако можемо да примењујемо и 

друге савремене материјале па ћемо то назвати проширеним медијумима. У процесу 

стварања услова од стране водитеља наставног процеса, постоји слобода започињања 

неког облика у техникама које се често примењују у школи а које су доступне ученицима, 

њиховим родитељима и наставницима.  

Композиција и покрет у композицији. Полазећи од објашњавања основног појма 

композиције, улазимо и у подпојам покрет у композицији, што на том узрасту собом носи 

и читав низ сложенијих питања, која су започета у другом разреду, а везана су за кретање 



облика у простору. Када се узме у обзир физичко кретање у непосредном окружењу, пре 

свега мислимо на природу, кретање лишћа на дрвећу, грана, али исто тако и кретање људи 

у простору, са свим средствима које људи користе за кретање, ученике уводимо у процесе 

опажања кретања, самим тим и разумевања условљености кретања и да то све може да 

чини неку композицију по личном избору. Треба дати ученицима прилику да начине тај 

избор. Дакле, све може да буде композиција. Уколико бисмо применили неке технике, на 

пример, Дирерово прозорче, а и сами смо у прилици да посведочимо искуствено да 

прозорско окно, као оквир, одреёује сегменте посматране природе као ликовни призор, 

насловићемо то као композиција. Уједно, биће то прилика да упознајемо ученике у оној 

сфери када имамо право да их научимо да постоје различити материјали за цртање, 

сликање, вајање, али и проширене медијуме. Када смо поменули цртање и цртачке 

технике, корисно је научити децу да постоје разни цртачки материјали и да су најбољи 

оловке са меким графитним улошком, са ознаком Б, природни угљен, али исто тако суви и 

воштани пастел. Пастел може да буде и у сфери сликарских техника, зависно од начина 

коришћења материјала. У школи се најчешће користи темпера као сликарска техника, али 

се ради и акварел. Неће сметати, меёутим, ако говорећи о неком уметничком делу, кажемо 

ученицима и нешто о карактеристикама уљаног сликарства или неког другог начина 

сликања. Говорећи о техникама, сматра се да децу треба да научимо техникама сликања, 

цртања и вајања, а да начине коришћења техника оставимо сваком ученику као избор. Од 

вајарских материјала у школама користи се глина, врло често и пластелин. Глина се 

сматра најпримеренијим материјалом и ученике треба научити својствима глине и 

начинима припремања глине за сачињавање тродимензионалних облика. Када се говори о 

проширеним медијумима који се могу урадити у виду колажа, деколажа, асамблажа и кроз 

процесе перформанса, ученици могу да схвате да заправо све што има карактер отпадних 

материјала, променом значења тих материјала, улази у сфере стваралаштва. Да би рад био 

успешан, у процесу мотивисања ученика не треба запоставити повезивање њихових знања 

и искустава из других области.  

Орнаментика. Објашњавање појма орнамент може почети разговором да би га 

ученици препознали у непосредном окружењу. Уколико то не успе, може се показати нека 

репродукција везана за уметничко и етнографско наслеёе из непосредног социо-културног 

миљеа. Из тога ће произаћи и увиёање да су људи имали потребу од праисторије до данас, 

да попуњавају и украшавају, условно говорећи, неке празне просторе, који су у коначном 

исходу означени као орнамент. Остаје питање како ће ученици сами сачинити свој 

орнамент. Неповољно је да прецртавају орнаменте, али могу сами изградити неку 

орнаменталну форму, коју ће постављати у односу на раван, према неком само њима 

знаном ритму. Не треба пропустити прилику да се ритам појављује и у виду розете, и у 

виду фриза. Орнаменталне форме могу да се раде у свим техникама.  

Простор, повезивање разних облика у целину. У овој целини се у великој мери 

можемо ослонити на емотивно-афективне садржаје, мада не треба запоставити садржаје 



који нам се нуде путем техничке слике (илузија простора - телевизијски и компјутерски 

монитор, видео бим и сл.). У савременом окружењу техничка слика је не само присутна, 

него и агресивна, а илузија простора која се нуди врло често, после дужег гледања у 

монитор, може и штетно да утиче на ментални развој ученика. Стога је више него 

неопходно скретати пажњу ученицима на време које проводе испред екрана, уз критички 

осврт на све визуелне информације које се нуде путем техничке слике. Због тога је од 

изузетног значаја да стање ученикове афективности буде забележено и предвиёеним 

ликовним техникама, као питање мере суштинске вредности и стварања услова за виши 

ниво креативности. Препорука је да се начини рада уметника модерне уметности користе 

као ослонци за акционо стварање.  

Одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору ученика. У овој 

целини се и дубље и шире могу развијати емотивно-афективни садржаји из претходне 

програмске целине. У свим ликовним техникама могу се стварати шире ликовне целине, 

које наизглед немају неког посебног значаја, поготово не миметичких садржаја, да би се 

сваки ученик определио за неки детаљ ког ће изместити из целине (сечењем, цепањем), да 

би се тако, у складу са његовим критеријума, извршио избор неког новог ликовног рада. 

Сам чин одабирања може да има карактер стварања.  

Плакат, билборд, реклама. Наше шире окружење испуњено је информацијама које 

се упућују путем плаката, у последње време билбордима, а посебно рекламама које не 

заобилазе ни децу, иако су упућене одраслима. Такве рекламе су и визуелне комуникације, 

врло агресивне, па се поставља питање и критичког односа према њима, јер су засноване 

на профиту и маркетингу појединих фирми које су заинтересоване за комуникацију са 

потрошачима. За ученике је врло сложено такво иконичко тумачење билбордова, али исто 

тако је сложена уопштена комуникација путем плаката. Из свих тих разлога, ученици 

треба да доёу до једног нивоа информација образовног карактера, али не сме да се 

пропусти прилика да они и сами покушају комуникацију путем ликовних решења у виду 

плаката. Таква решења, после једне озбиљне припреме у дијалогу са ученицима, могу да 

буду остварена у свим предвиёеним ликовним техникама, а у складу са узрасним 

могућностима ученика.  

Ликовне поруке као могућност споразумевања. Из претходних целина програма 

произилази захтев за развијање визуелног комуницирања у смислу стварања кодова, али и 

развијање критеријума у декодирању понуёених визуелних порука. Повезујући знања из 

разних области, може да се разговара са ученицима о препознавању карактеристика 

инсеката, животиња, као и професија људи у одговарајућем социо-културном миљеу. 

Ученици сами, на примеру, могу да кажу да су и, мимо школе, научили како могу 

препознати поштара, лекара, милиционера или можда неко друго лице зависно од 

униформе коју носи, или предмета којим се баве. Зато ће бити значајно да у некој од 

расположивих ликовних техника, симболично изразе професију или карактеристику неке 



животиње, односно инсекта, да би на основу тих карактеристика сви они који гледају 

одреёени цртеж или слику, могли препознати поруку коју им шаље неки појединац.  

Ликовна дела и споменици културе као и дела савремених медијума. Уз сваку од 

целина програма, у свим разредима основне школе, потребно је показати неко од 

уметничких дела или споменика културе. Важно је нагласити да не морају увек да буду 

уметничка дела, него и предмети етно-културе која се односе на средину у којој ученици 

живе. Повезивањем са искуствима из других области, а са идејом да се гради искуство на 

искуство, сматра се да ће и ова област допринети укупном ваљаном развоју ученикове 

личности.  

          

 

         

Годишњи фонд часова:     72 

За обраду новог градива:   28 

За друге типове часова:     44 

 

Корелација: Математика, Природа и друштво, Српски језик, Музичка култура 

Начин остваривања програма: маштовит прилаз приликом реализације ликовног 

стваралаштва, усмеравање на креативност у раду, развој маште и индивидуалног ликовног 

израза, компоновање разноврсним материјалима кроз игру. 

Уџбеник за реализацију програма : Ликовна култура 3, Мирјана Живковић, Креативни 

центар , у одељењу III4 уџбенички комплет “Свет у мојим рукама“, Невена Хаџи-

Јованчић, Клет 

Друго: Различите репродукције и др. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - Ликовна култура 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Цртање је чаробно 10 2 2 6   45ми

н 

Фронтални 

индивидуал

ни 

рад у пару 

Дијалошка 

монолошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

објашњавањ

е 

посматрање                                                                                                     

практичан 

рад 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела, 

графитна 

оловка, 

блок,дрвене 

боје, 

маказе,лепак,

папир,вуница, 

сламчице,фло

мастери 

2. Површине су свуда око нас 6 2  4   45ми

н 

Фронтални 

индивидуал

нирад у 

пару 

Дијалошка 

монолошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

хеуристичка 

објашњавањ

е 

посматрање                                                                                                     

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

различити 

предмети,кор

а 

дрвета,кутија 

за 

ципеле,темпе

ре, 

графитна 

оловка, 

блок,дрвене 



практичан 

рад 

боје, 

воштане боје       

3. Ухвати ритам 5 1 1 3   45ми

н 

Фронтални 

индивидуал

ни 

групни 

рад у пару  

Дијалошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

објашавање 

посматрање   

показивање                                                                                                   

практичан 

рад 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела 

графитна 

оловка, 

блок,дрвене 

боје, 

маказе,лепак,

папир,вуница, 

вуница,флома

стери,туш,глин

амол 

4. 

 

 

 

 

 

 

Чаролија орнамента 

 

 

 

 

 

6 1 1 4   45 

мин. 

Фронтални 

индивидуал

ни 

 

 

 

 

 

Дијалошка 

монолошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн                                                                                                   

практичан 

рад 

 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

графитна 

оловка, 

блок,дрвене 

боје, 

воштане боје, 

преднети за 

отискивање,те



 

 

 

 

5. 
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Шта је контраст 

 

 

 

5 2 1 3   45 

мин 

 

Фронтални 

индивидуал

ни 

рад у пару 

 

Дијалошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

објашњавањ

е 

хеуристичка   

текстуална 

илустративна                                                                                                 

практичан 

рад 

 

 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела, 

графитна 

оловка, 

блок,различит

е врсте боја, 

папир за 

украшавање 

           

6. Шетња међу облацима 7 4 1 2   45ми  Фронтални Дијалошка Ликовна 

култура 3 – 



н индивидуал

ни 

рад у пару 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

објашњавањ

е 

посматрање 

текстуална 

илустративна                                                                                                 

практичан 

рад 

самосталан 

рад 

 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела, 

графитна 

оловка, 

блок,дрвене 

боје, 

кухињски 

магнети,тесто, 

темпере,фотог

рафије 

робота,воштан

е боје,колаж 

папир 

7. 

 

 

 

 

 

 

Магија светлог и тамног 

 

 

 

3 1 1 1   45 

мин. 

Фронтални 

индивидуал

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дијалошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

монолошка                                                                                               

практичан 

рад 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела, 

графитна 

оловка, 

природни 

извори 

светлости, 

различите 

врсте боја 

 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

Простор око мене 

 

 

 

8 5 1 2   45 

мин. 

 

Фронтални 

индивидуал

ни 

групни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дијалошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

објашњавањ

е  

текстуална 

посматрање                                                                                                

практичан 

рад 

 

 

 

 

 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела 

графитна 

оловка, 

блок,дрвене 

боје, 

разгледнице,к

утије,картон,п

ластелин,зрне

вље,сува 

трава,гранчиц

е 

 

9. 

 

 

 

 

Распоређујем облике боје 

површине 

 

9 5 1 3   45 

Мин 

 

Фронтални 

индивидуал

ни 

рад у 

пару,групни 

 

 

 

Дијалошка 

демонстрати

вна 

експеримент

алн 

објашњавањ

е 

 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела 

графитна 

оловка, 

10. 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Очему нас обавештава реклама 

 

 

 

 

7 3 1 3   45 

мин. 

 

 

 

 

 

Фронтални 

индивидуал

ни 

рад у пару 

 

 

 

 

 

 

самосталан 

рад                                                                                                

практичан 

рад 

 

 

 

 

 

Дијалошка 

демонстрати

вна 

монолошка 

посматрање                                                                                               

практичан 

рад 

 

 

 

 

блок,дрвене 

боје, 

маказе,лепак, 

суво лишће 

 

 

Ликовна 

култура 3 – 

уџбеник, 

репродукције 

уметничких 

дела 

фотографије и 

рекламе,плака

ти,колаж,папи

р,фломастер 

 

 



Сликом ти поручујем 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

1 3   45 

Мин 

 

 

Фронтални 

индивидуал

ни 

рад у пару 

 

 

Дијалошка 

демонстрати

вна                                                                                               

практичан 

рад 

 

Ликовна 

култура3 

уџбеник,фотог

рафије,филмо

ви, 

фломастери, 

воштане боје 

 

 

 

 

 

                                                УКУПНО 72 28 11 33    

 

 

7. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ и задаци  

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким 

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

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

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Задаци наставе физичког васпитања јесу:  

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;  

- стицање моторичких способности;  

- развој и усавршавање моторичких способности;  

- стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања 

значаја и  

- суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног  

подручја;  



- формирање морално-вољних квалитета личности;  

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

свакодневним условима живота и рада;  

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

природе и човекове средине.  

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Оперативни задаци:  

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;  

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;  

- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима 

кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и 

вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог 

тела;  

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и 

развијање хигијенских навика;  

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко 

описмењавање";  

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и 

рад.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

АТЛЕТИКА  

Техника трчања: поновити вежбе из претходних разреда; из упора мешовитог са 

рукама на зиду, рибстолу или некој справи, тело косо опружено: наизменично подизање 

пете (врхови прстију опиру се о тло) и спуштања на цело стопало, са опружањем колена; 

подизање предножно погрчене једне ноге (замашне), опружање колена стајне ноге 

(одразне); исто, али неколико пута поновити истом ногом, подизање пете и другом 

опружање колена и обрнуто; исте вежбе поновити у месту и лаганом кретању, са палицама 

испод погрчених лактова и иза леёа. Деоницу од 40 метара поделити на четири дела, 

полазак из усправног положаја са малим нагибом у правцу трчања: првих 10 метара 

лагано претрчати са подизањем предножно погрчене (замашне) ноге и опружање колена 

одразне; других 10 метара претрчати преко пореёаних препрека и постављањем стопала на 

линију; трећих 10 метара брзо трчање, последњих 10 метара лагано трчање и иза циљне 

линије меко заустављање. Брзо трчање на 40 метара са поласком из високог положаја и 

чучња.  

Скокови: поновити вежбе скакања и прескакања (у дубину, преко препрека, кратке 

и дуге вијаче) и комбиновати са вежбама трчања.  

Скок увис: прекорачном техником.  



Скок удаљ: згрчном техником.  

Бацања  

Бацање лоптице у циљ: поновити из претходног разреда; бацање левом и десном 

руком.  

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Вежбе на тлу (за ученике и ученице): поновите елементе из претходна два разреда; 

поваљка на леђима са обухватањем колена на равној и косој површини. За напредније: 

колут назад на косој површини; колут назад из чучња или седа (са и без претклона) до 

упора; став на лопатицама - свећа; мала вага; припрема за став о шакама: пењући корак уз 

зид или рипстол (леёима окренут); из упора стојећег замах једном до високог заножења и 

одраз друге и са променом ногу. Предвежбе за премет странце. Обавезну вежбу на тлу из 

претходног разреда допунити колутом назад и ставом на лопатицама диференцирано 

према способностима ученика. За ученике дечје поскоке заменити са: три трчећа корака, 

суножни доскок и скок увито.  

Прескок (за ученике и ученице). Припрема за прескок козлића: поновити жабље 

скокове и вежбе скокова у дубину (са справа, из предњиха на круговима, вратилу или 

двовисинском разбоју); суножни скокови из суручног хвата на рипстолу у висини груди; 

суножни одскок и доскок на повишену површину; суножни узастопни поскоци на даску 

држећи се за руке помагача; са неколико корака залета, једноножни одскок испред даске, 

доскок суножно на даску, суножни доскок на струњачу; из упора на козлићу, неколико 

узастопних одскока подићи кукове уз помоћ два помагача; из чучња, на почетку шведског 

сандука, висине два оквира: опружањем зглобова ногу, жабљи скок, доскок на крај 

сандука и суножним одскоком и опружањем тела суножни доскок на струњачу.  

Вратило (за ученице и ученике): узмак корацима уз косу површину до упора 

стражњег, премах одножно до упора јашућег, спуст уназад до виса завесом о потколено, 

провлаком до виса узнетог и кроз вис стражњи саскок.  

Клупа, ниска греда, (за ученице): поновити вежбу из претходног разреда и додати 

наскок: лицем према клупи, греди - бочно, залет и одразом једне ноге наскок у став на 

другој нози, слободном заножити, одручити; саскок пруженим телом.  

Паралелни разбој до висине груди (за ученике): наскок у упор помицање напред 

разноручно, суручно, саскок; наскок, њих у потпору, саскок у зањиху; на почетку разбоја, 

наскок у упор, њих у упору, саскок у зањиху (за напредније ученике).  

Дохватни кругови (ученици): суножним одразом вис узнето, спуст напред до 

суножног става.  



Организовати међуразредно такмичење у обавезном саставу на тлу и справама 

према програму стручног актива.  

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

Понављање и утврђивање градива из претходног разреда. Еластично и меко ходање 

и трчање.  

Естетско обликовање тела:  

- вежбе за обликовање трупа (претклон, заклон, отклон);  

Окрети (истоимени на обе ноге, за 90° и 180°) са покретима руку;  

Скокови: маказице и мачји скок;  

Вијача: галоп и повезати са елементима из претходног разреда.  

Лопта: бацања и котрљања. Повезати у ритмички састав са лоптом до 16 3/4 тактова.  

Плесови: Савила се бела лоза винова. Једно коло према избору.  

ОСНОВИ ТИМСКИХ ИГАРА  

Основни ставови у месту и кретању - напред, назад, лево десно, цик-цак, са 

положајем руку карактеристичним за поједине спортске игре; окретање око једне ноге 

(пивотирaње).  

Рукомет: држање лопте (мање гумене, или пластичне), уз радни положај тела, са две 

руке и замахом на горе, у висини рамена одвајање лопте на једној шаци - наизменично са 

обе стране; додавање и хватање у пару једном руком у месту; у тројкама, два ученика, 

један иза другог, са једне стране и један са лоптом на супротној страни 3-4 метара 

удаљености: вежбач без лопте се креће са неколико корака у сусрет вежбачу са лоптом, 

заузима основни став, прима лопту и враћа вежбачу са супротне стране, после чега се 

креће уназад до полазног положаја, иза саиграча, који понавља исту вежбу; у тројкама са 

две лопте: два ученика, сваки са лоптом бочно, један наспрам другог, са 3-4 метара 

одстојања, а трећи је на супротној страни без лопте, на краћем одстојању, креће се у 

основном ставу улево или удесно, и увек када се налази насупрот вежбача са лоптом, 

зауставља се у основни став, прима и враћа лопту, након чега настави кретање бочно 

наспрам другог играча са лоптом и понавља вежбу; шутирање из места; воёење лопте у 

месту и кретању; игра са коришћењем научених елемената 3:3.  

Кошарка: подизање лопте са пода, са две руке, горњим хватањем и заузимање 

радног положаја тела; исто, после неколико трчећих корака према лопти; прехватање 

лопте из руке у руку, после кружења лопте око кукова; бацити лопту увис и после 

одбијања од тла, ухватити лопту са две руке и заузети основни став (паралелни, 

дијагонални); у пару, потискивати лопту са две руке, у висини груди, наизменичним 



опружањем и савијањем руку; додавање и хватање са две руке, са краћег одстојања, у 

месту и после кретања према лопти и заустављања у основни став; додавање у тројкама, 

лицем према кошу, с лева на десно и обрнуто, преко средњег вежбача; пивотирање са 

лоптом; воёење лопте у месту и кретању са заустављањем и пивотирањем; шутирање из 

места, са и без коришћења табле, после вођења лопте у кретању и заустављања. Игра 3:3 

уз коришћење научених елемената.  

Одбојка: основни став у месту, са положајем руку за одбијање, изнад главе и 

подлактицама; у кретању (напред, назад, бочно) и са заустављањем; у месту: ученик 

подбаци себи лопту (пластичну) изнад главе, заузме основи став и прими лопту у "гнезду", 

без одбијања; иста вежба, али после 2-3 корака; иста вежба са одбијањем изнад главе; у 

пару: основни став, ученик себи подбаци лопту и одбија напред партнеру, овај ухвати 

лопту и изведе исту вежбу; иста вежба, са одбијањем подлактицама; исте вежбе изводити 

преко ластиша; један ученик подбаци лопту високо увис, и после одбијања лопте од тла, 

други ученик је одбије изнад главе (подвлачењем испод лопте); доњи чеони сервис; игра 

1:1 и 2:2, почети подбацивањем или сервирањем, са различитим задацима у игри.  

Здравствено васпитање:  

- твоја физичка форма  

- лична хигијена и хигијена здравља  

- правилна исхрана  

- правилан ритам рада и одмора - прва помоћ.  

Минимални образовни захтеви  

Атлетика: трчање на 40 метара, на различите начине по деоницама од 10 метара; 

прекорачна техника скока увис, згрчна техника скока удаљ.  

Вежбе на справама и тлу: обавезни састав на тлу, ниској греди и вратилу; 

паралелни разбој: њих у потпору, саскок; прескок: после неколико корака залета, 

суножног одскока са даске, уз помоћ два ученика (за напредније без помоћи) вертикално 

усмерен скок, доскок на повишену површину, опружањем тела, одскок и саскок на 

струњачу.  

Ритмичка гимнастика: обавезни састав са лоптом.  

Основи тимских игара: основни ставови у месту и кретању; држање лопте у 

рукомету и кошарци, додавање у пару, воёење у месту; одбојка: из основног става у 

обручу: подбацивање лопте изнад главе, одбијање прстима, хватање, подбацивање, 

(поновити, 6-8 пута узастопно, наизменичне висине - ниско-високо).  

Здравствено васпитање: правилно држање тела, лична хигијена и хигијена 

здравља, правилна исхрана, ритам рада и одмора. 



          

 Годишњи фонд часова:     108 

За обраду новог градива:   31 

За друге типове часова:     77 

Корелација: 

 Математика 

 Природа и друштво 

 Музичка култура 

 

Литература за реализацију програма: Методика наставе физичког васпитања, група 

аутора, ЗУНС; приручник за физичку културу „Вежбамо заједно“, Ведрана Курјан 

Манестар, Креативни центар 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. АТЛЕТИКА 30 7 22 1  45 

мин. 

Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуал

ни рад 

Демонстрати

вна,практичн

их радова, 

вербална 

козлић, 

струњача, 

ластиш,мотке 

за ношење 

2. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА 

И ТЛУ 

39 10 27 2  45ми

н. 

Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуал

ни рад 

Демонстрати

вна,практичн

их радова, 

вербална 

Лоптице,чуње

ви, 

ластиш,вијаче

,струњаче, 

обручи, 

вратило, 

рипстол, нижи 

зид 

 



3. РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

13 7 6    Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуал

ни рад 

Демонстрати

вна,практичн

их радова, 

вербална 

Струњача, 

шведска 

клупа,штопер

ица,рипстол, 

вратило,пали

це,кратке 

вијаче 

4. ОСНОВИ ТИМСКИХ 

ИГАРА 

9 4 5   45 

мин. 

Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуал

ни рад 

Демонстрати

вна,практичн

их радова, 

вербална 

одбојкашка 

лопта, 

кошаркашка 

лопта, чуњеви 

5. 

 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

3 3    45 

мин. 

Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуал

ни рад 

Демонстрати

вна,практичн

их радова, 

вербална 

слике, 

интернет, бим 

пројектор, 

текст  

6. ЕЛЕМЕНТАРНЕ И 

ШТАФЕТНЕ ИГРЕ 

 

 

14  14   45 

мин. 

  висиномер, 

вага, лопта, 

траке, креда, 

лопта, 

медицинке, 

креда, ластиш 

УКУПНО 6 ТЕМА 108 31 74 3   

 

 

 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

             

Циљ и задаци  

Општи циљ предмета Грађанско васпитање: САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 



 Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

ученика трећег разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност 

ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која 

поштује и себе и друге.  

Задаци:  

У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико 

основних задатака:  

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима;  

- подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;   

-  

оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других,  

и да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге;  

- развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; 

уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, 

порекло;  

- оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;   

- развијање појма пријатељства;   

- оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу 

живот у заједници и да кроз договарање активно доприносе поштовању или мењању 

правила сагласно са потребама;   

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду 

способни да активно учествују у њиховом остваривању;  

- развијање и неговање еколошке свести;  

- развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности; - 

оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета.  

Садржаји програма  

I Тема (2 часа) - Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима  

- Родитељски састанак: сусрет родитеља, наставника и ученика. Размена о 

узајамним очекивањима, потребама, захтевима, тешкоћама везаним за остваривање 

програма граёанског васпитања  

- Уводни час: упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада  

II Тема (9 часова) - Уважавање различитости и особености; уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло  



- Сличности и разлике: уочавање особености и различитости која им прија.   

- Полни стереотипи у играма: разматрање стереотипа о мушким и женским играма; 

размена ставова о томе.  

- Последице полних стереотипа: разматрање последица стереотипа о мушким и 

женским играма, о поштовању слободе избора; прихватању различитости.  

- Последица уопштених судова: стереотипи о дечацима и девојчицама, превоёење на 

језик чињеница.  

- Појава искључивања у групи: разматрање различитости која им не прија - размена о 

искуствима и разлозима искључивања из групе.  

- Понашање које одступа од очекиваног: сагледавање последица саосећајног 

односно осуёивачког става према понашању које одступа од очекиваног; сукоб потреба и 

како га разрешити.  

- Односи у одељењу: размена о томе шта су предузели да би изненадили пажњом 

вршњаке супротног пола у протеклој седмици.  

- Односи млађи - старији: размена о односу млађе и старије деце у породици, о 

поштовању слободе избора и договарању, о личној одговорности.  

- Дискриминација по узрасту: размена о односу старије и млаёе деце, о 

дискриминацији по узрасту, о искрености у дружењу.  

III Тема (5 часова) - Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим; развијање појма 

пријатељства и моралног расуёивања (крађа, лаж)  

- Пријатељство: дефинисање појма пријатељства; сукоб и усаглашавање ставова у 

вези са пријатељством.   

- Лаж као морални прекршај: размена мишљења о томе да ли треба разоткрити лаж 

коју је изрекао пријатељ/ица; да ли је ћутање о томе исто лаж; да ли је лаж опростива; да 

ли се може бити пријатељ некоме ко лаже; зашто је лаж морални прекршај.  

- Припадање групи: размена мишљења о сукобу потреба и како га превазићи, 

морална дилема - краёа као услов прихваћености у групи, поштовање туёег власништва.   

- Краёа као морални прекршај: размена о томе да ли је крађа морални прекршај и кад 

је покренута добрим намерама.  

Односи меёу пријатељима: размена о томе шта све чини пријатељство и какви могу 

бити односи меёу пријатељима.  

IV Тема (9 часова) - Појединац и заједница; правила која регулишу живот у 

заједници; права и одговорности; договарање.  

- Обавезе у кући: размена мишљења о правима и одговорностима укућана; о подели 

одговорности око кућних послова, о слободи избора, правима и обавезама деце.  

- Договарање у породици: размена мишљења о томе како превазићи сукоб потреба 

деце и одраслих, о стереотипима у вези са полним улогама; о дечјим правима и 

одговорностима; о значају договарања.  



- Права и одговорности у заједници: размена мишљења о томе како превазићи сукоб 

потреба деце и одраслих, о кућном реду; о дечјим правима и одговорностима; о значају 

договарања.  

- Слобода избора: размена о слободи избора у одлучивању код куће и у школи. О 

чему деца могу сама да одлучују, о одговорности за последице избора, о томе како лични 

избор утиче на друге у околини.  

- Кућни ред школе: размена о томе чему правила; како настају правила; да ли деца 

могу да утичу на мењање правила која регулишу живот у школи, о последицама кршења 

правила, о мерама које треба предузети кад доёе до кршења правила.  

- Оцењивање: размена о томе чему служе оцене, шта значи лоша оцена, чему она 

служи, да ли деца имају право да знају зашто су добили оцену коју су добили и шта је 

требало да одговоре, ако оцена није задовољавајућа.  

- Демократија у учионици: размена о томе шта је то демократско одлучивање у 

разреду, како то може да се постигне, шта спречава да се то постигне.  

- Доношење одлука на нивоу одељења: размена о разлозима побуне у разреду, 

разликама измеёу нареёивања и договарања, о одговорности за последице понашања.  

- Планирање акције: ученици се договарају и планирају акције којим ће да 

побољшају простор у коме бораве (учионицу, школско двориште); уче како да усагласе 

идеје, поделе одговорности, од кога да траже подршку и како, како да изведу акције.  

V Тема (3 часа) - Заштита од насиља: ненасилно решавање сукоба  

- Сукоби и њихово решавање: размена о санкцијама кршења договора меёу децом, да 

ли је освета морални прекршај; шта је праведно; како се ненасилно може решити сукоб 

потреба.  

- Кажњавање: размена о врстама казни које добијају од родитеља, о поступцима 

који су довели до казне, о осећањима и незадовољеним потребама у вези са казном, о 

алтернативама кажњавању.  

- Насиље у школи: размена о насиљу у школи - ученика према ученицима, и како да 

се заштите од тога.  

VI Тема (4 часа) - Развијање моралног расуђивања  

- Лажна солидарност: размена о моралној дилеми - сакривања починиоца из 

солидарности са другом или искрености, о преузимању одговорности за последице 

понашања, о оправданости казне, о томе да ли је прећутати исто што и лагати, зашто је 

лаж морални прекршај.  

- Одговорност за направљену штету: размена о одговорности за ненамерно 

учињену штету, о санкцијама, алтернативама кажњавању.  

- Последице лажи: размена о моралној дилеми - лагању да би се избегла казна, о 

последицама лажи.  

- Циљ оправдава средство: размена о томе да ли позитивни циљ оправдава краёу; 

зашто је погрешно красти.  

VII Тема (3 часа) - Развијање еколошке свести; брига о животињама и биљкама  



- Однос према животињама: размена о разлозима дечјег насиља према животињама, 

о одговорности и бризи о животињама.  

- Природа и ја: размена о праву на живот, и меёусобној повезаности свих живих 

бића; о одговорности и бризи за биљни свет.   

Брига о природи: размена о томе шта су предузели да би изненадили пажњом 

животиње или биљке у протеклој седмици.  

VIII Тема (1 час) - Евалуација  

- Евалуација програма и презентација резултата рада родитељима: ученици се 

подстичу да сами процене програм који су прошли и сопствено напредовање; 

презентација резултата рада родитељима.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Теоријски, предмет Сазнање о себи и другима утемељен је на интеракционистичкој 

теорији психичког развоја по којој је социјална интеракција основни конструктивни 

чинилац развоја ученика. Одлучујућу улогу у развоју има управо сарадња измеёу одраслог 

и деце у зони наредног развоја деце тј. у области оних функција које у време интеракције 

још нису развијене код деце него су у фази настајања. Одрасли се појављује као 

организатор таквих размена меёу децом које ће представљати подстицај за развој њиховог 

социјалног сазнања, самосвести, моралног и критичког мишљења.  

Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице, структуриране 

активности које настају као резултат захтева који уводи водитељ радионице, а обједињене 

су око главне теме. Већина радионица у овом програму започиње причом која је блиска 

искуству детета, а садржи моралну дилему или сукоб потреба или вредности као повод за 

дискусију у пару или мањој групи, а завршава разменом у целој групи. Циљ је да се пружи 

могућност сваком детету да реструктурира своје мишљење и деловање због појаве 

конфликта између његове тачке гледишта и тачке гледишта која је различита од његове.  

Битне одреднице образовно-васпитног рада су:  

- Искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и 

ставова ученика кроз размену у групи, а не преношење готових знања, туёих увида. 

Наставник треба да нагласи да нема пожељних, очекиваних или тачних одговора, да је 

нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и другима кроз размену.  

Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају 

различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру 

истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају. При 

прављењу припреме за реализацију васпитног рада са групом важно је водити рачуна о 

неколико чиниоца који су од суштинског значаја за квалитетну и развојно подстицајну 

размену:  



- Јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се 

придржавају сви учесници размене. Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан 

чинилац успешности размене је квалитет узајамног слушања. Важно је да деца увиде да 

слушањем туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају своје полазиште у новом 

светлу, да га дограде и обогате.  

- Распоред седења (по могућству круг) који омогућује свим учесницима размене да 

виде једни друге, окренути лицем у лице.  

- След активности који је тако конципиран да подстиче и одржава интересовање и 

сазнајну мотивацију ученика. То се постиже динамичном сменом различитих видова 

активности и размене.  

- Оптималан број ученика је од 10 до 15. Може се радити и са групом до двадесеторо 

ученика, али онда долази до слабљења пажње и мотивисаности за размену.  

- Настава се изводи по редоследу наставних јединица (радионица) онако како су дате 

у приручнику Грађанско васпитање - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 3.  

Сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не 

оцењују класичним школским оценама, нити пореде. Проблем може бити то што ученици 

желе да знају колико су успешни у одређеној активности, покушавајући да погоде шта 

одрасли очекују од њих. Задатак наставника је да им јасно предочи да је свака лична 

експресија подједнако драгоцена, да охрабри децу да износе своје мишљење и кад је 

различито од  осталих, само на начин које не вреёа друге. Најважнији задатак одраслог у 

процесу васпитања јесте да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да 

стекну самопоуздање, и да осете да кроз процес размене са другима могу да обогате 

своју личност и сазнање.  

- С тим у вези, овај предмет тражи да наставник буде спреман да подржи ученике 

када им је тешко да се изразе или слушају и отворен да чује и оно што није у складу са 

његовим вредностима, без критиковања и процењивања. Подстицајним питањима може да 

наведе децу да сагледају ситуацију из друге перспективе, да кроз социо-когнитивни 

конфликт сами реструктурирају своје мишљење и ставове.  

- Пошто је учење по моделу важан облик учења социјалног понашања, битно је да 

наставник својим понашањем, начином рада и односом према деци, демонстрира 

вредности које жели да његови ученици усвоје.  

* Приручник за наставнике за реализацију овог предмета је: Група аутора: 

"Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" 3, Министарство просвете и 

спорта Републике Србије, 2003. Препоручена литература за наставнике:  

Ршумовић Љубивоје, Буквар дечјих права, УНИЦЕФ 1995.  

Конвенција УН о правима детета, УНИЦЕФ.   

Розенберг М. Језик саосећања, Завод за уџбенике, Београд, 2002.  



Колберг Лоренс, Дете као филозоф морала, у Зборнику Процес социјализације 

код деце, Завод за уџбенике, 1986. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

1.Сусрет наставника и ученика 

2.Упознавање уч. са садржајем предмета и начином рада 

3.Као дуга 

4.У свету игара 

5.А шта кад се појави Небојша 

6.Има ли истине у томе 

7.Искључивање 

8.Кад је тешко разумети 

9.Изненади пажњом 

10.Брат и сестра 

11.Нисмо вршњаци, па шта 

12.Три пријатељице 

13.Изневерена очекивања 

14.Услов 
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15.Трша 

16.Пријатељство 

17.Један обичан дан 

18.Чишћење грашка 

19.Место за игру 

20.Ја бирам 

21.Кућни ред школе 

22.Лоша оцена 

23.Нервира ме кад... 

24.Редар 

25.Демократија у разреду 

26.Освета 

27.Кажњавање 

28.Батине 

29.Разбијени прозор 

30.Заборављени експрес лонац 

31.Утакмица 

32.Такмичење 

33.Пас 

34.Добро дрво 

35.Изненади пажњом 

36.Евалуација програма  

 Укупно:     

 .........................................вежбе Број вежби Број часова 



 

 

 

 

2. ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ и задаци  

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног 

идентитета. Упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски 

дате Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном 

дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и 

научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика:  

- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, 

као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме 

се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам;  

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања 

човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са 

природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божју и за себе;  

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из 

сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, 

верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже 

измеёу заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и 

пре и после свега са Богом;  

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у 

којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;  

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за 

разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.  

(лабораторијске, радионичке и др.)  36 



ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)  

Циљ и задаци  

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и 

васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања света обавља у 

веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 

настоји показати да хришћанско виёење (литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 

националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-

сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктриниране 

поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим 

људима и са собом).  

Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика:  

- развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности у 

односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, 

личности, такоёе, другачијој у односу на нас, те да се измеёу ове две релације 

оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);  

- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу 

постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у 

светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве;  

- изграде способности дубљег разумевања и вредновања културе и 

цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа 

у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са 

другим наукама);  

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другима, у 

изналажењу равнотеже измеёу властите личности и заједнице, у остварењу сусрета 

са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, 

са природом) и са Богом;   

- изгради уверење да свет и све што је у њему створени су за вечност, да су 

сви створени да буду причасници вечног живота, те да из те перспективе код 

ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог 

односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божијој и 

изгради спремност на покајање.  

Садржаји наставе православног катихизиса распореёени су по 

линеарноконцентричном (симбиотичком, спиралном) принципу. То значи да се у сваком 



разреду изабирају одреёени раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке теме, које 

ће се током дате године школовања низати у сукцесивном следу, врши се активизација 

претходно стечених знања и формираних умења. Наравно, у сваком разреду уводе се и 

потпуно нове теме, које ће послужити као ослонац за надограђивање знања у наредним 

разредима. След тема је у нижим разредима силазни (десцендентни), односно базира се на 

излагању материје према психолошкој приступачности, док је у вишим разредима основне 

школе узлазни (асцендентни), дакле темељи се на начелима теолошке научне систематике.  

Оперативни задаци наставе православног катихизиса (веронауке) у трећем разреду 

јесу да ученици:   

- уоче да конкретни људи као и личности нису постојали пре него што су се 

родили;   

- спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност;  

- уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста;  

- запазе да је Бог на крају свега створио човека као личност; - уоче разлику 

између природе и личности код човека;  

- уоче да се структура створеног света огледа у Литургији.  

САДРЖАЈ ПРОГРАМА  

Бог је створио јединствени свет и то као многе конкретне врсте ни из чега (узрок 

постојања света јесте Божија слобода).  

Последице створености по природу и њено постојање (конкретност врста и бића 

значи и њихову меёусобну раздељеност - индивидуалност, али и њихову потенцијалну 

пропадљивост, смрт зато што су створени ни из чега).  

Стварање човека на крају свега створеног по "икони и подобију Божијем" (разлика 

измеёу природе и личности код човека).   

Евхаристија као свет у малом (Литургија као сједињење свих створења преко човека 

Исуса Христа с Богом Оцем).  

Стварање света и човека у православној иконографији.  

Трећи разред  

Реализацијом програма у III разреду треба да се покаже: да свет није самобитан, већ 

да га је створио Бог Отац слободно, из љубави, и то као конкретне врсте и бића и да 

постојање света зависи од воље другог, односно од Божије воље. Овим се постиже веома 

важан услов за даље разумевање хришћанске науке, а што се огледа у следећем:  

1. Чињеницом да је Бог створио свет слободно, указујемо на то да је биће, односно 

постојање природе, израз слободе једне личности, односно личности Бога. Тиме се биће, 



односно постојање, ослобаёа нужности, тј. природне детерминисаности и постаје израз 

слободе личности.   

2. Будући да је Бог Отац створио свет из љубави, то значи да је тај свет Богу врло драг и да 

га је створио да буде вечан. Зато уништавање природе значи грех и мржњу према Творцу.   

3. Стварање света ни из чега, као скуп конкретних врста и бића која су раздељена меёу 

собом временски и просторно, указује да су створена бића друге природе у односу на 

Божанску (нису створена из Божије природе, створена су ни из чега) и да су зато смртна 

по природи. Свет, зато што је створен ни из чега, не може постојати сам за себе, мимо 

заједнице са Богом, зато што створена бића немају природних сила које би могле да их 

држе у бескрајном постојању, осим Божије воље. Раздељеност бића по природи указује на 

присутност смрти унутар створене природе јер смрт није ништа друго до природна, 

просторно-временска раздељеност једног бића од другог, и зато њено превазилажење 

претпоставља јединство створених бића и меёу собом.  

4. То што је Бог на крају створио човека по "икони и подобију Божијем", указује на то да 

природа не може вечно да постоји без човека, односно без личности, да је човек створен 

са циљем да он сједини сва бића меёу собом и да их сједини са Богом тако што ће се сам 

сјединити с Њим. Човек је икона Божија и разликује се од свих других бића зато што је 

слободан - личност, односно што има моћ да преко слободе, изражене као љубав према 

другим бићима, чини та бића апсолутним, непоновљивим и делом своје личности. 

Истовремено, човек као личност, тј. у заједници слободе изражене као љубав према Богу, 

постаје и део Божије личности, а преко човека то постаје и читава природа. У том 

искуству љубави према другој личности човек је једино биће које види ограниченост и 

смртност створене природе, односно њену угроженост небићем. Зато тежи да такво стање 

превазиёе, услед чега се јавља потреба за Богом и заједницом с Њим, али из такве тежње 

проистиче и стварање историје, уметности, односно стварање цивилизације.   

Овде би, на основу чињенице да је Бог, створивши човека, дао заповест Адаму да не 

једе од дрвета познања, требало указати још и на то да је лично сједињење створене 

природе с Богом, а самим тим и њена бесмртност, зависило и од човека и његове слободе, 

а не само од Бога. Односно, да савршенство света, његова бесмртност, није дата природи 

од Бога на почетку, приликом стварања природе, односно није уметнута у створену 

природу по природи, већ је дата као могућност преко човека и његове слободе, под 

условом да то човек слободно и прихвати.   

За реализацију овог програма треба користити: дечја искуства која указују на то да 

кад нешто из љубави направимо, онда је то за нас најлепше; да нам је увек тешко кад се 

растајемо од оног кога волимо, као и да кад волимо неког, не примећујемо да нам нешто 

недостаје, односно у тој личности као да је све садржано. Треба градити свест о томе да је 

вера човека у бесмртност основ целокупне људске прогресивне цивилизације. У 

реализацији програма треба пре свега имати на уму литургијско искуство постојања света, 

као заједнице с Богом преко једног човека, Исуса Христа, начелника на Литургији.   



Теме: Бог је створио свет као конкретне врсте ни из чега и Последице створености 

по природу... треба реализовати на основу описа стварања датог у Св. Писму Старога 

Завета (1 Мој. 1-2). Треба указати ученицима на то да је Бог створио елементе природе 

(воду, ваздух, земљу, светлост) посебно, сва небеска тела посебно, као и сваку животну 

врсту посебно. Треба указати, такоёе, на чињеницу да је све то створено у различитим 

временским раздобљима, односно да бића нису истовремена у постојању. Ово је важно 

због тога што ће ученици касније моћи да закључе да је свет по себи и својој природи 

потенцијално смртан (временско-просторна раздељеност меёу бићима) ако нема некога ко 

ће га ујединити чувајући његове разлике, као и то да је разлике меёу бићима и врстама 

створио Бог и да то има онтолошке последице по бића, те смо зато и ми дужни да их 

поштујемо и чувамо.  

Тему Стварање човека... треба обрадити такође на основу Св. Писма, али за њено 

тумачење треба користити и другу помоћну литературу. Оно што је важно да ученици 

уоче у вези са стварањем човека јесте то да је човек у природној вези са свим оним што је 

Бог претходно створио, као и да се разликује од свих створених бића. Та разлика се огледа 

и у томе што је човек слободан, а та слобода се манифестује на тај начин што човек жели 

да постоји слободно у односу на природу која га окружује, као и у томе да кад човек воли 

једно биће, онда жели да то биће буде вечно, односно бесмртно, и зато се не мири са 

његовом смрћу и губитком; да је човек створен на крају и да има свој задатак због кога је 

створен, а то је да се брине о свим створењима, да их сједини са собом, а на крају и са 

Богом, на тај начин што ће он сам бити у јединству с Њим.  

Тему Евхаристија као свет у малом треба реализовати кроз опис литургијске 

структуре на основу кога ће се закључити да је човек 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 да буде свештеник у природи. Опис Литургије треба довести у 

везу са описом стварања света и човека који се налази у 1. Мој. 1 и 2.  

Православна иконографија природу увек доводи у везу са човеком и зависност од 

човека. Показујући иконе ученицима, треба указати на оне елементе који то потврёују. 

Природа никад није насликана као самостална, већ су, на пример, планине, као и дрвеће, 

увек нагнути ка центру иконе где је Христос или неко од светитеља.  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану 

чланови литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо присуство Христа и као икона 

вечног постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ 

смисао нашем историјском живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, 

или упућивати на литургијска сабрања.   



У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како 

Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са историјом 

настанка празника и садржином догаёаја који се слави. Кад је реч о светитељским 

празницима посебну пажњу треба обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, 

на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља 

које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља 

која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу 

пригодну литературу).  

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином 

и циљем, као и са богословском подлогом поста, и његовом важношћу за човека. 

(Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње 

издање.)  

          

Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива:   22 

За друге типове часова:     14 

Корелација: Ликовна култура, Музичка култура, Српски језик, Свет око нас 

Начин остваривања програма: Програм се остварује кроз један час недељно и 36 часова 

годишње 

Уџбеник за реализацију програма: Православни катихизис за трећи разред основне школе 

– Епископ Игњатије Мидић 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ВЕРСКА НАСТАВА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Увод 1 1      Индивидуал

ни 

фронтални 

Дијалошка 

демонстрати

вна 

Уџбеник 

 



2.                                                Бог је створио јединствени свет 

и то као многе конкретне врсте 

ни из чега 

9 5 3   1  -II- 

Групни 

Рад у пару 

-II- 

Текстуална 

Хеуристичка 

Визуелна 

-II- 

Пластелин 

Иконе 

 

        

3. Последице створености по 

природу и њено постојање 

4 3 1     -II- 

 

-II- Иконе 

Уџбеник 

Наставни 

листићи 

4. Стварање човека на крају свега 

створеног по икони и подобију 

Божијем 

5 3 2     -II- -II- 

 

-II- 

CD 

        

        

        

5. Евхаристија као свет у малом 12 7 3   2  -II- -II- -II- 

6. Стварање света и човека у 

православној иконографији 

5 3 1   1  -II- -II- -II- 

                                                УКУПНО 36 22 10   4 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Циљеви и задаци  

- разумевање појава везаних за непосредну животну средину;  

- препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини  

(квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света);  

- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини;   



- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извоёењем једноставних  

огледа;   

- васпитавање ученика да чува и уреёује простор у коме живи и учи;   

- стицање навика одговорног понашања према животињама;   

- развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне 

средине;   

- решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;  - развијање 

правилног става и критичког мишљења  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА   

- Повезивање основних елемената животне средине и њихов значај.   

- Утицај човека на животну средину (квалитет ваздуха, воде, земљишта...).   

- Правила понашања у природи.   

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ   

- Природне појаве и промене у непосредној животној средини.   

- Уочавање (природних) промена на живој природи у непосредној околини.   

- Везе између животиња и биљака, станишта и начина живота; ланци исхране.  

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- Загађивање воде (извори, последице и заштита).  

- Загађивање ваздуха (извори, последице и заштита).  

- Загађивање земљишта (извори, последице и заштита).  

- Бука (извори, последице и заштита).  

- Посматрање и истраживање извора загађивања животне средине (активно 

истраживање у непосредној околини).  

- Истраживање промена у непосредној околини (узрочно-последичне везе) 

преко једноставних огледа.   

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

- Активно упознавање и заштита животне средине (организовање активности 

Чувара природе ван учионице).  

- Најчешће угрожене биљке и животиње и њихова заштита.  

 

- Одговоран однос према животињама (кућни љубимци, пси луталице...).  

- Чување и уређивање животног и радног простора (акција).  

- Сакупљање и раздвајање отпада (акција).  

- Правилан однос према себи и животној средини.  



- Право на здраву животну средину, критички и отворен став (сарадња са 

локалном средином, друштвом за заштиту животне средине, друштвом за заштиту 

животиња...).  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Програм изборног наставног предмета Чувари природе учитељима омогућава 

успешну реализацију циљева и задатака.  

Наведени садржаји немају за циљ само усвајање знања, већ су у овом узрасту 

ученика усмерени на примену и практичну реализацију знања стечених у првом и другом 

разреду.   

Програмом су одређени само општи циљеви и задаци у целини, а даља, оперативна 

разрада циљева и задатака, препуштена је учитељима који сами креирају време, место 

извоёења и број часова за одреёене програмске садржаје.  

Реализација наставних садржаја, поред наставног процеса на часу (описивањем, 

цртањем, играњем, огледом...), неопходна је и ван школског простора, у непосредном 

окружењу, школи у природи, излетима, рекреативној настави (посматрањем, праћењем, 

истраживањем, сакупљањем, и организовањем разних акција).  

Изборни наставни предмет Чувари природе пружа могућности за корелацију са свим 

другим наставним предметима јер су му садржаји мултидисциплинарни.  

Поред коришћења званично одобрених уџбеника од стране Министарства просвете и 

спорта Републике Србије, за реализацију програма препоручује се и шира литература и 

остали извори информација.   

         

 Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:  19 

За друге типове часова:    17 

 

Корелација: Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Српски језик 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - Чувари природе 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Животна средина 4 2 1 1   45 Фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

пару 

Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна 

 

            

        

2. Природне промене и појаве у 

животној средини 

6 4 2    45 Фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

пару 

Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна 

 

 

 

3. 

        Дијалошка, 

текстуална, 

илустрати 

посматрање

,  

експеримен

тална 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у пару, 

групни 

 

Загађивање и заштита животне 

седине 

26 13 7 5  1  

        

        

            

                                                УКУПНО 36 19 10 6  1 

 

 

 

 

 



 

10. Преглед уџбеника у трећем разреду 

 

Ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК АУТОР ИЗДАВАЧ 

1. Српски језик 

1. Читанка „У 

свету речи“ 

1. Наташа 

Станковић 

Шошо, Маја 

Костић 

2. Јелена Срдић 

3. Н. Станковић 

Шошо, М. 

Костић, Ј. Срдић 

Логос 
2. Граматика 

„Дар речи“ 

3. Радна свеска – 

српски језик 3 

2. Енглески језик 

Smart Junior 3, 

уџбеник 
H.Q. Mitchell 

Data status 
Smart Junior 3, радна 

свеска 
H.Q. Mitchell 

3. Математика 

    Математика, 

уџвеник 

Бранислав Поповић, 

Ненеад Вуловић, Петар 

Анокић, Мирјана 

Кандић 

Klett 

 Радна свеска 1. и 2. 

4. 
Природа и 

друштво 

1. Природа и 

друштво за 3. разред 

– уџбеник; Природа 

и друштво 3 – радна 

свеска за 3. разред 

Др. Симеон 

Маринковић,Славица 

Маровић 

Сања Благданић, Зорица 

Ковачевић, Славица 

Јовић, Александар 

Поповић 

Креативни 

центар 

Бигз 
2. Природа и 

друштво 3. – 

уџбеник, Природа и 

друштво 3 – радна 

свеска 



5. 
Музичка 

култура 
Музичка култура Владица Илић 

Креативни 

центар 

6. 
Ликовно 

васпитање 

1. Ликовна 

култура 

2. Уџбенички 

комплет „Свет 

у мојим 

рукама“ 

1. Др. Маријана 

Живковић 

2. Невена Хаџи-

Јованчић 

 

 

 

Креативни 

центар 

Klett 

 

 

 

7. Верска настава 
Правослани 

Катахизис 
  

 

* Напомена: додатни материјали за рад у одељењима III2, III4, III6 су контролне 

вежбе из Српског језика и Математике „Знам и умем“, Креативни центар 

* „Знам и умем“, Контролне вежбе српски језик 3, Ј. Делић, М. Рикало, Креативни 

центар 

* „Знам и умем“, Контролне вежбе математика 3, Љ. Вуковић, С. Радовановић. А. 

Стефановић, Креативни центар 

 

 

11. Тематска интердисциплинарна настава у трећем разреду 

Планирано да се умреже садржаји различитих наставних предмета током школске године 

и то кроз 2 наставне теме: 1. Годишња доба – подтеме: Јесен, Зима, Пролеће и 2. 

Празници – подтеме: Дан школе, Нова година и Свети Сава. 

Планиране наставне теме и подтеме реализоваће се у различитом временском трајању (од 

једног дана, три дана и недељу дана) у зависности од обима предвиђених активности. 

Интердисциплинарно ће се повезати садржаји различитих наставних предмт: Српског 

језика, ПиД-а, Музичке културе, Ликовне културе, Физичког васпитања и ЧОС-а. 



ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ 
TРЕЋИ РАЗРЕД 

 

РЕД. 

БР. 

ТЕМЕ 

ТЕМА ПЛАНИРАНО 

ТРАЈАЊЕ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

1. ГОДИШЊА 

ДОБА - ЈЕСЕН 

ТРОДНЕВНА 

ТЕМА, октобар 

С. Језик, ПиД, 

Ликовна 

култура, 

Физичко 

васпитање 

2. ПРАЗНИЦИ - 

ДАН ШКОЛЕ 

ДНЕВНА ТЕМА, 

октобар 

С. Језик, 

Ликовна 

култура, ПиД, 

Музичка 

култура 

3. ПРАЗНИЦИ - 

НОВА ГОДИНА 

НЕДЕЉНА 

ТЕМА 

С. Језик, 

Математика, 

ПиД, Ликовна 

култура, ПиД, 

ЧОС 

4. ГОДИШЊА 

ДОБА - ЗИМА 

ТРОДНЕВНА 

ТЕМА – 

јануар/фебруар 

ПиД, Музичка 

култура, 

Ликовна 

култура, 

Физичко 

васпитање, 

Српски језик 

5. ПРАЗНИЦИ – 

Свети Сава 

ДНЕВНА ТЕМА 

- јануар 

С. језик, 

Музичка 

култура, 

Ликовна 

култура, ПиД, 

ЧОС 

6. ГОДИШЊА 

ДОБА-ПРОЛЕЋЕ 

ТРОДНЕВНА 

ТЕМА-

март/април 

С. Језик, 

Математика, 

ПиД, Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура 

 



12. Планиране провере знања у школској 2015/16.  

На годишњем нивоу, Веће трећег разреда планирало је провере знања из Српског језика, 

Математике и Природе и друштва. 

Српски језик: 

Прво полугодиште:                                                  Друго полугодиште: 

септембар      11.час                                            фебруар       104.час 

октобар           42.час                                           март              113.час 

новембар         53.час                                           мај                160.час             

децембар        64. час и 82.час                             јун                171. час, 176.час 

                       __________________________________________________________________ 

Математика: 

Прво полугодиште:                                                    Друго полугодиште: 

октобар    27.час                                                            март   112.час 

новембар   52.час                                                          март     123.час 

децембар  73.час                                                            април   138.час 

јануар       86.час                                                            мај         156.час 

јануар       97.час                                                             мај        162.час 

                                                                                          јун        175.час 

__________________________________________________________________ 

Природа и друштво: 

Прво полугодиште:                                                   Друго полугодиште: 

 

октобар 17. час                                                            фебруар 45. час 

новембар 25. час                                                       април 58. час 

децембар 33. час                                                       јун 71. Час 

________________________________________________________________ 

Природа и друштво, за ученике одељења III/4: 



октобар, 9. час                                                         март, 45. час 

октобар, 16. час                                                       март, 51. час 

децембар, 32. час                                                     април, 56. час 

                                                                                   јун, 72. час 

        

13. Персонални дневник учитеља трећег разреда за школску 2015/16. 

Како би што обухватније пратили рад, ангажовање и учешће ученика у разноврсним 

активностима, сходно природи самог наставног предмета и његовој садржини, Веће трећег 

разреда је осмислило табелу за процењивање ученичког постигнућа. Сагледавајући 

различите области које прате садржаје наставног плана и програма обавезних и обавезног 

изборног предмета, али и различите сегменте битне за предмет, као и развијање и 

неговање принципа транспарентности у оквиру којег је ученицима (као и родитељима) у 

сваком тренутку јасно шта се оцењује из ког предмета и који фактори утичу на коначну, 

закључну оцену – формиран је тзв.  Персонални дневник учитеља. 

Име и презиме ученика: ______________________________ 

Српски језик 

 

 

 

Писмено из. 

 

Усмено из 

 

граматик
а 

правопис читање Рецитов. лекти
ра 

писмен
и 

 

домаћ
и 

активност 

састав
и 

преп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

Бр. до 1000 геометрија пис. саб.     пис.оду. пис.мно. пис.дељ. разл дом. активност 

 

 

 

 

 

прав.квад
. 

троугао  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природа и  

друштво 

 

 

 

 

 неж.природа жив. зајенице крета. рељеф материја жива пр. домаћи з. 

писмено        

усмено        

реферати        

активност        

Ликовна култура 

 

 

цртање сликање вајање колаж прибор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка  

култура 

 

 

певање тактирање провера нотна свеска свирање  ритам активност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко 

васпитање 

 

 

вежбе обликовања манип. лоптом  веж.на справ. нар. игре дисциплина опрема пошт.пра
в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувари пр.  одговарање 

 

 

 

активност 

 

 

 

сам.рад 

 

 

 

домаћи з.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Програм допунске наставе 

ПРЕДМЕТИ: Српски језик и Математика        



Годишњи фонд часова: 36 (18+18)       

Циљеви  и  задаци: Циљ допунске наставе је омогућавање ученицима који заостају у 

савлађивању образовно-васпитних садржаја да се лакше укључују у васпитно-образовни 

процес.  

Задаци:  

- савладавање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате 

- индивидуални рад са ученицима  

- пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу 

- праћење напредовања ученика  

Напомена :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  

ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским 

садржајима за Српски језик, односно Математику. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - ДОПУНСКА НАСТАВА – Српски језик и Математика 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 
те

м
е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Књижевност 5 

2. Ортоепија 4 

3. Граматика 6 

4. Правопис 3 

1. Блок бројева до 1000 12 

2. Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 4 

3. Мерење и мере 2 

4.   



                                                                                                                                     УКУПНО 18 18 

                                                                                                                                      

УКУП

НО 

36 

 

Уџбеници за реализацију програма допунске наставе за Српски језик: Читанка, 

Радна свеска, Граматика 

Друго: наставни листови, дидактички материјали, белетристика за децу, часописи за 

децу 

Уџбеници за реализацију програма допунске наставе из Математике: Математика 3, 

Радна свеска 1. и 2. део 

Друго: наставни листови, дидактички материјали 

 

15. Програм слободних активности ученика 

 

Веће трећег разреда планирало је реализацију различитих садржаја у склопу слободних 

активности.  

III1 – Ликовна секција 

III2 – Литерарна секција 

III3 - Драмска секција 

III4 – Аргентински танго 

 Ученици одељења III4 радиће на стварању представе методом divising theatra под 

менторством Тијане Божиновић, драмског педагога у улози родитеља предавача. 

III5 – Драмска секција 

III6 – Ликовна секција 

III7 - Крос 

 



ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Назив наставне теме  

 

   

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

1.Договор о раду 

2.Рана јесен- акварел 

3.Фризура за баука 

4.Дан детета 

5.Линија 

6.Дан школе-конкурс 

7.Насеље 

8.Дрво на ветру-туш 

9.Композиција и покрет у композицији 

10.Кутија за накит 

11.Моделовање жицом 

12.Суви пастел 

13.У сусрет Новој години 

14.Сајам среће 

15.Виле,вилењаци и бауци 

16.Свети Сава-конкурс 

17.Перо 

18.Ковчег са благом 

 

 

 

 

   

3. 



 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА  

Годишњи фонд часова:    36 

19.Кретање и контраст 

20.Портрет маме-изложба 

21.Дрво 

22.Космос 

23.Ваза за цвеће 

24.Српска народна ношња 

25.Пас и мачка 

26.Папагај 

27.Башта од теста 

28.Кловн 

29.Папагај 

30.Мозаик 

31.Идејно решење за корице књиге 

32.Сунцокрет 

33.У сусрет лету 

34.Морско дно 

35.Рибице 

36.Годишња изложба радова 

 Укупно: 36    

 .........................................вежбе 

(лабораторијске, радионичке и др.) 

Број вежби Број часова 

  

3. 



 

Ред,бр 

наст. 

теме 

 
Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог гр. 

Заутврђив

ање град. 

За друге 

Тип. час. 

 

 

 

 

 

1.Упознавање са радом секције 

2.Упознавање чланова секције 

3.Шта смо до  Неговање самосталног литерарног 

стваралаштва 

сада научили 

4.Покажи шта знаш 

5.На слово на слово 

6.Неговање самосталног литерарног стваралаштва 

7.Неговање самосталног литерарног стваралаштва 

8.Читање ,анализа и вредновање радова 

9.Читање , анализа и вредновање радова 

10.Литерарна игра- настави причу 

11.Анализа и вредновање радова 

12.Дечија штампа-читамо радове наших вршњака 

13.Сарадња у дечијим листовима 

14.Литерарна игра 

15.Најлепше речи 

16.Постављање радова на пано 

17.Читамо дечију штампу 

 

 

 

 

   



 

  

18.Стихови наших писаца 

19.Дружимо се са песником 

20.Литерарна игра 

21. Неговање самосталног литерарног стваралаштва 

22. Неговање самосталног литерарног стваралаштва 

23.Издавање зидног паноа 

24.Разговор о прочитаним књижевним делима 

25.Сусрети и разговори са писцима из места  

26.Литерарна игра-продужи причу 

27.Дечја штампа 

28.Организовање јавног литерарног сусрета на нивоу 

школе, разреда 

29.Читање и анализа ученичких радова 

30.Читање и анализа ученичких радова 

31.Литерарна игра-покупи расута слова 

32.Прелиставамо дечију штампу 

33.Сарадња у дечијим листовима 

34.Самостално ученичко стваралаштво 

35.Изложба најбољих радова 

36.Договор и предлози за следећу годину 

 Укупно:     

 .........................................вежбе 

(лабораторијске, радионичке и др.) 

Број вежби Број часова 

 36 



 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Годишњи фонд часова:    36 

 

Ред,бр 

наст. 

теме 

Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог гр. 

Заутврђив

ање град. 

За друге 

Тип. час. 

 

 

 

 

 

1. Шта радимо у драмској секцији 

2. Игре у простору и покрету 

3. Игре у простору и покрету 

4. Игре у простору и покрету 

5. Игре у простору и покрету 

6. Игре у простору и покрету 

7. Говорне игре 

8. Говорне игре 

9. Говор и вежбе за правилан изговор 

10. О рецитовању 

11. Рецитовање одабраних песама 

12. Говорне игре-прича на основу неколико елемената 

13. Говорне игре- састављање приче додавањемречи и 

реченица 

14. Говорне игре-прича на основу дате слике, прича на 

основу музичке теме 

15. Имитације 

16. Имитације 

17. Игра у дијалозима 

18. Игра у дијалозима 

19. Игра у дијалозима 

20. Игра у дијалозима 

21. Избор драмског комада за поставку на позорници 

22. Анализа дела и подела по улогама 

23. Рад на драмском тексту 

24. Рад на драмском тексту 

25. Рад на драмском тексту 

26. Рад на драмском тексту 

27. Рад на драмском тексту 

28. Рад на драмском тексту 

 

 

 

 

   

3. 



 

 

 

 

 

АРГЕНТИНСКИ ТАНГО 

Напомена: 

* Аргентински танго је слободна активност већ трећу годину за ученике одељења III4 

и IV6 (учитељице Ивана Васиљевић и Наташа Ђунисијевић) у сарадњи са школом 

аргентинског танга „Танго натурал“ и учитељима овог плеса Соњом Живановић и 

Дарком Дожићем који волонтерски и мисионарски учествују у учењу ђака танго 

култури и овом надасве посебном плесу.  

Одељења: III/4 и IV/6 

29. Везивање рашчлањениих делова у јединствену целину 

30. Везивање рашчлањениих делова у јединствену целину 

31. Везивање рашчлањениих делова у јединствену целину 

32. Везивање рашчлањениих делова у јединствену целину 

33. Генерална проба 

34. Извођење драмског комада 

35. Извођење драмског комада 

36. Анализа рада у секцији 

 

 Укупно: 36    

 .........................................вежбе 

(лабораторијске, радионичке и др.) 

Број вежби Број часова 

  



Ивана Васиљевић III/4  

Наташа Ђунисијевић IV/6 

Стручни консултанти учитељи аргентинског танга: Соња Живановић и Дарко Дожић 

Школска 2015/16. година 

 

Ред. 

број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н И  С А Д Р Ж А Ј  О 
у 

остали типови 

часова 

1. 
Обнављање научене кореографије: Сети се шта 

смо научили 
  *           

2. 
Обнављање  кореографије кроз рад на 

комуникацији 
*            

3. 
Напредније игре за контакт у пару и обнављање 

технике корачања  
*             

4. 

Основе правилног држања тела и вежбање 

плесне технике; Напредне игре за контакт у пару 

и техника корачања 

      *       

5. 
Плес уз ритмичну музику кроз познате плесне 

секвенце no.1 
*             

6. 
Плес уз ритмичну музику кроз познате плесне 

секвенце no.2 
*             

7. 
Елементарне игре за побољшање оријентације у 

простору 
*             

8. 
Плесне секвенце за побољшање оријентације у 

простору 
*             

9. 
Вежбе за побољшање баланса; Примена на 

наученим плесним секвенцама 
*             

10. Игре за побољшање баланса; Примена на       *       



значајним деловима кореографије 

11. 
Нове плесне секвенце (окрети) за унапређење 

баланса 
*             

12. 
Обнављање нових плесних секвенци (окрети) за 

унапређење баланса 
      *       

13. 
Вежбе координације покрета кроз савладане 

плесне секвенце 
      *       

14. Баланс и оријентација              * 

15. 
Ритам и мелодија; Различити плесни ресурси 

који одговарају различитим врстама музике. 
*             

16. 
Техничке и вежбе експресије. Вежбе посвећене 

развијању осећаја за ритам 
*             

17. 
Техничке и вежбе експресије. Вежбе посвећене 

развијању осећаја за мелодију 
         *    

18. Рад на разумевању паузе у плесу       *       

19. Плесне секвенце – ритам  *             

20. Плесне секвенце – ритам   *       

21. Плесне секвенце - мелодија *             

22. Плесне секвенце - мелодија       *       

23. 

Плесна танго техника за дечаке и девојчице; 

Технички елементи потребни за напредније 

секвенце 

*             

24. 
Плесна танго техника за дечаке и девојчице; 

Украси у тангу 
      *       

 

25. 

 

 

Импровизација (развијање осећајности и 

сарадње међу партнерима)  
*        



26. 
Импровизација (развијање осећајности и 

сарадње међу партнерима и рад на креативности) 
*             

27. Импровизација - украси    *          

28. Сложеније вежбе за развој музикалности  *       

29. Танго милонга 1 *        

30. Танго милонга 2   *           

31. Припремање кореографија за јавни час у име 

одјаве школске године 
 *       

32. Припремање кореографија за јавни час у име 

одјаве школске године 
 *       

33. Припремање кореографија за јавни час у име 

одјаве школске године 
      *       

34. Припремање кореографија за јавни час у име 

одјаве школске године 
 *       

35. 

36. 

Генерална проба 

Одјавни час: Танго спектакл (извођење научених 

кореографија и наступи танго учитеља) 

       

      

* 

* 

 

 

 

КРОС 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  Т Е М Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1 Окупљање групе                   



2 Договор о раду и повера способности                   

3 Слободно трчање у свим правцима                   

4 Ходање и трчање у природи                   

5 Ходање и трчање у разним формацијама                   

6 Трчање по вијугавим линијама                   

7 Трчање са променом брзине                   

8 Трчање са допунским задатком                   

9 Прелазак успринт на 100м                   

10 Виугаво трчање између препрека                   

11 Слободно трчање и заустављање                    

12 Трчање на 200м                   

13 Трчање на 300м                   

14 Трчање на 400м                   

15 Припреме за школско такмичење                   

16      Одељенско такмичење                     

17 Одељенско такмичење                   

18 Трчање по снегу                   

19 Крос                   

20 Трчање у групама                   

21 Трчање у паровима                   

22 Провера                    

23 Деонице150-200-150                   

24 Трчање са препрекама                    

25 Конбиционе вежбе                   



     

  

 

                     

                                 (лабораторијске, графичке 

и др.) 

 

вежбе 

 

Број 

вежби 

Број 

часова 

            

Редни 

број 

вежбе 

Ред. 

број 

часа    

вежбе 

Н А З И В  В Е Ж Б Е  

Број 

часова   

по 

вежби 

26       Вежбе снаге       

27       Етапе 200-300-250       

28       Тренинг снаге       

29       Деонице 300-400-350       

30       Припреме за дане изазова       

31       Високи старт       

32       Одабир групе       

33          Такмичење           

34           Такмичење          

35       Такмичење       

36       Сумирање резултата            

              

 

 



16. Час одељењског старешине - План рада одељењске заједнице 

Ред. 

бр. 
САДРЖАЈ РАДА Време Извршиоци 

1. 

- Кућни ред школе 

- Избор руководства одељења 

- Уређење простора 

- Стоп насиљу у школи 

 

IX 
Наставник 

Чланови ОЗ 

2. 

- Дан детета – 7. октобар 

- Права и обавезе 

- Дан школе 

-Родитељи у школи 

X 

Наставник 

Родитељи 

Чланови ОЗ 

3. 

- Музика коју волимо 

- Дан толеранције – 16. новембар 

- Екологија и ми 

- Хуманост на делу 

XI 
Наставник 

Чланови ОЗ 

4. 

- Како се облачимо 

- Дан људских права – 10. децембар 

- Критика и самокритика 

- Прослава Нове године 

XII 
Наставник 

Чланови ОЗ 

5. 

- Зимске радости 

- Прослава Светог Саве 

- Другарство 

I 
Наставник 

Чланови ОЗ 

6. - Дружимо се с књигом II Наставник 



- Наша изложба  

- Бонтон  

- Одговорност 

Родитељи 

Чланови ОЗ 

7. 

- Дан жена 

- Поштовање и самопоштовање 

- Поздрав пролећу 

- Априлијада 

III 
Наставник 

Чланови ОЗ 

8. 

- Васкрс 

- Породица 

- Дан планете Земље 

IV 
Наставник 

Чланови ОЗ 

9. 

- Мајске радости 

- Породица 

- Дечија штампа 

- Брига о животној средини – 5.јун 

V 

Наставник 

Родитељи 

Чланови ОЗ 

10.  - Распуст је ту VI 
Наставник 

Чланови ОЗ 

                    

                 

17. План рада разредног већа 

 

Ред. 

бр. 
САДРЖАЈ РАДА Време Извршиоци 

1. 
- Расподела новоуписаних ученика 

- Одржавање родиељских састанака 
IX 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 



- Утврђивање термина за реализацију излета – наставе у 

природи 

- Анализа опремљености наставним средставима 

-Анализа распореда часова и дежурства учитеља 

- Идентификовање ученика из осетљивих група 

- Формирање тимова за писање ИОП-а на нивоу 

разредних већа 

-Израда појединачних ИОП-а 

2. 

- Активности поводом Дечје недеље 

- Прослава Дана школе 

- Настава у природи 

- Анкетирање родитеља за наставу у природи 

- Посета позоришту – музеју 

-Уједначавање критеријума оцењнвања у односу на 

образовне стандардe 

X 

Чланови већа, 

Стручна 

служба  

3. 

- Анализа реалзације НПП за први класификациони 

период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за први 

класификациони период 

- Критеријуми оцењивања – уједначавање захтева 

- Реализација допунске,наставе и других видова рада 

- Одржавање родитељских састанака 

- Мере за побољшање успеха 

- Такмичење за најраспеванију ОЗ 

XI 

Чланови већа, 

Стручна 

служба  

4. 

- Анализа реалзације НПП за други класификациони 

период 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за други 

XII 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 



класификациони период 

- Анализа реализације тематског планирања 

- Сарадња са ПП службом 

- Прослава Нове године 

- Позоришна представа 

- Угледни час, Весна Огњановић, Ликовна култура, 

Нова година 

5. 

- Обележавање Светог Саве 

- Стручно усавршавање наставника - семинари  

- Избор литературе за наредну школску годину 

- Кулурне активности 

- Школско такмичење из математике 

- Угледни час: Сања Сворцан Поповић, Физичко 

васпитање, Основни плесни кораци 

I, II 

Чланови већа, 

Стручна 

служба  

6. 

- Сусрет с песником  

- Анализа реализације НПП за трећи класификациони 

период 

- Одлазак у позориште 

- Анализа успеха и дисциплине ученика за трећи 

класификациони период 

III 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

7. 

- Припреме за реализацију наставе у природи 

- Одржавање родитељских састанака 

- Поздрав пролећу – маскембал 

- Угледни час, Ана Радивојевић, Српски језик, 

„Замислите децо“, Душан Радовић 

- Угледни час, Јелена Вучковић, Математика, Једначине 

са сабирањем и одузимањем 

IV 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 



- Угледни час, Ружица Младеновић, Српски језик, 

„Циц“, Б. Радичевић 

8. 

- Пролећни крос 

- Позоришна представа 

- Угледни час, Весна Алић, Математика,  Једначине са 

множењем 

- Угледни час, Ивана Васиљевић, Грађанско васпитање, 

Утакмица 

V 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

9. 

- Анализа реализације НПП на крају школске године 

- Анализа успеха и дисциплине 

- Анализа реализације тематског планирања 

- Учешћа ученика на такмичењима и конкурсима 

- Извештај о раду већа 

- Избор руководиоца већа 

- Планирање за наредну школску годину 

VI 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

10. 

- Подела задужења и секција 

- Припрема наставних средстава 

- Договор о изради месечног (оперативног) плана  

VIII 

Чланови већа, 

Стручна 

служба 

 

18. Програм културних активности школе 

Циљ програма: 

Развијање позитивног односа ученика према продуктима из области културе и 

уметности, као и подстицање жеље за учествовањем у активностима које се односе 

на ликовну уметност, филмску уметност, позоришну уметност, примењене 

уметности. 

Задаци програма:  

- Неговање односа према култури као саставном делу образовања и васпитања 



- Посета институцијама културе (изложбе, радионице за ученике у музејима Града, 

музеји, биоскоп, позориште) 

- Развијање потребе за културним садржајима код деце 

- Неговање естетских критеријума за премеравање производа културе кроз суд 

вредности (уз ваљану аргументацију става) 

- Равијање критичког става будућих конзумената културе 

- Рад на радионицама divising театра (за ученике III4) уз подршку стручњакиње на 

тему и ђачке родитељке Тијане Божиновић 

- Уључивање ученика у рад секција које промовишу развој културе и уметности: 

Драмска секција, Ликовна секција, Аргентински танго, Литерарна секција 

Активности: 

 

- Одласци у институције културе (позориште, музеји, биоскопе...)      

 - Садржајна анализа културних садржаја 

- Естетска анализа културних садржаја 

- Учешће у школским приредбама за Дан школе и Св. Саву 

- Припремање и извођење одељењских приредби и представа  

- Учешће у школским и др. ликовним и литерарним конкурсима  

- Организовање одељењских изложби ликовних радова  

- Учешће на позоришним и другим фестивалима за ученике млађег основношколског 

узраста 

Носиоци активности: Стручно веће учитеља, Чланови Већа трећег разреда, ПП 

служба школе 

Време реализације: школска 2015/16. година 

 

19. Програм професионалне оријентације 

Професионално напредовање учитеља јесте тема која својим значајем заузима 

важно место у Развојном плану школе.  



Задатак наставника/учитеља јесте да израде план стручног усавршавања према 

личним афинитетима, а у оквиру изабраних приоритетних области: П3 – 

Здравствено образовање и развијање здравих стилова живота и П6 Превенција 

насиља, злостављања и занемаривања.  

Чланови разредног већа размотрили су понуђене семинаре у Каталогу ЗУОВ-а и 

селектовали следеће према захтеваном и у складу са сопственим преференцијама: 

1. бр. 36: Ко је у лавиринту вршњачког насиља? Модели откривања и реаговања; 2. 

бр. 43: Награда и казна – педагошки избор или нужност; и 3. бр. 37: Кооперативна 

дисциплина. 

Као важан сегмент могућности за професионално усавшавање, учитељи већа који 

су чланови Друштва учитеља Београда, као струковне организације учитеља - 

имају могућност да напредују и присуствују различитим облицима стручног 

усавршавања (Зимски сусрети учитеља, Сабор учитеља, трибине, промоције...) кроз 

различите бенефиције у плаћању, као и право на тзв. бесплатне акредитоване 

семинаре који су на листи семинара ДУБ-а. Семинар ДУБ-а за који су чланови већа 

заинтересовани из понуде ДУБ-а је Агресивност деце и адолесцената. 

Циљ програма: Континуирано стручно усавршавање учитеља кроз различите 

облике стручног усавршавања унутар школе и ван ње. 

Задаци програма: 

- јачање професионалних компетенција учитеља кроз стручно усавршавање; 

- развијање позитивног односа учитеља према перманентном образовању као 

подразумевајућем у професији; 

- развијање личне свести сваког појединца о важности иницијативе у креирању 

личног плана професионалног напредовања; 

- планирање реализације угледних часова у школској 2015/16. години; 

- реализација различитих облика стручног усавршавања у оквиру установе 

(угледни часови, посета часовима колега, учешће у дискусијама, стручна 

предавања и трибине...); 

Активности: 

- Реализација угледних часова током школске 2015/16. 

- Посета колега часовима и анализа истих кроз стручну дискусију 



- Тематско планирање наставе и реализација планираних интердисциплинарних 

садржаја 

- Заједничко одређивање приоритета Већа за одређеним стручним семинарима и др. 

облицима стручног усавршавања 

Носиоци активности: Тим за развојно планирање школе, Стручно веће учитеља, 

Чланови Већа трећег разреда 

Време реализације: школска 2015/16. година 

 

20. Програм здравствене заштите 

Као сегмент Школског развојног плана, у области промене Настава и учење, као 

важан циљ постављен је следећи: Подстицање здравих стилова живота. У оквиру 

истог, планирано је организовање различитих тематских трибина на теме 

примерене узрасту и интересовању ученика попут: безбедност у саобраћају, здраве 

навике у исхрани и одржавању личне хигијене, хигијене животног простора...). 

Циљ програма: Неговање културе здравствене заштите код ученика, свести о 

здравим стиловима живота као путу ка испуњеном и надасве здравом животу. 

* Напомена: Програм здравствене заштите школа остварује у сарадњи са 

здравственом установом „др Симо Милошевић“, али и другим институцијама и 

службама које у свом деловању подразумевају здравствну заштиту ученика. 

Задаци програма: 

- редовни систематски прегледи ученика од стране лекарске педијатарске службе 

Дома здравља 

- стоматолошки прегледи ученика код школског зубара 

- сарадња са лекарарима при извођењу рекреативне наставе 

- редовна вакцинација ученика 

- подизање нивоа здравствене заштите ученика кроз учествовање на тематским 

ликовним и литерарним конкурсима и излагање ученичких радова на паноу испред 

зубне ординације 

- предавања и радионице на тему  „Здрава исхрана“  



- сарадња са институцијама попут Развојних саветовалишта, Завода за 

психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Цветко Брајовић“ 

- стицање основних личних хигијенских навика, хигијена руку, хигихба тела, 

хигијена зуба и усне дупље  

Активности: 

- тематски часови посвећени здравим стиловима живота у оквиру Часа одељењског 

старешине 

- акција тзв. Викенд домаћих задатака (III4) којима се промовишу идеје здравих 

стилова живота узимањем учешћа свих чланова породице у реализацији задатака 

посвећених здравој исхрани, здравим навикама, спорту и сл. 

- Подстицање родитеља да узму учешће у свим школским акцијама које промовишу 

здраве стилове живота на родитељским састанцима 

- Ангажовање гостујућих предавача који на најбољи начин промовишу здраве 

стилове живота 

- Учешће на предавањима стручних лица на теме које се односе на здраве стилове 

живота 

- Мини предавања ученика на теме које промовишу здраве стилове живота и здраве 

животне навике  

- Организовање Дана здраве ужине (један дан недељно) којим сви ученици доносе 

искључиво здраве изборе ужине 

- Организовање елементарних игара, штафетних игара, слободних активности у 

природи које проширују свест ученика и родитеља о значају кретања, физичке 

активности и игре у здрављу деце 

- Одласци у паркове у насељу у сврху игре и забаве, учење о могућим начинима 

организовања слободног времена деце 

Носиоци активности: Тим за развојно планирање школе, Стручно веће учитеља, 

Чланови Већа трећег разреда, родитељи представници Савета родитеља 

Време реализације: школска 2015/16. година 

 

21.Програм социјалне заштите 



Циљ програма: Укључивање учитеља у социјални аспект живота ученика и 

пружање адекватне подршке ученицима из социјално депривираних средина, као и 

неговање духа заједништва унутар одељењске заједнице и међусобне подршке као 

суштинског квалитативног односа. 

Задаци програма: 

- Евиденција социјално угрожених породица 

- Укључивање ученика из социјално депривираних средина/породица у реализацију 

рекреативне наставе, одласке у позориште уз материјалну подршку у виду гратиса 

- Сарадња са Центром за социјални рад на нивоу Општине, али и Града 

- Сарадња са Црвеним крстом Чукарице, учешће у њиховим акцијама и конкурсима 

који промовишу идеју хуманости 

- Праћење ученика из социјално осетљивих група и пружање адекватне саветодавне, 

али и практичне подршке  

Активности: 

- Саветодавни, консултативни и практични рад и сарадња са ПП службом школе (са 

учитељима, ученицима и члановима породице и старатељима) 

- Подстицање хуманитарног учешћа ученика и родитеља у акцијама попут: даровања 

старе одеће и обуће ученицима из социјално депривираних средина, поклањања 

књига или играчака, као и школског прибора, посете старих лица... 

- Учешће у акцији Црвеног крста „Један пакетић – много љубави“ 

- Учешће у конкурсу Црвеног крста „Крв живот значи“ 

- Учешће ученика у новчаним хуманитарним акцијама помоћи другарима са 

извесним здравствним тегобама из школе или из окружења 

- Подстицање родитеља у одељењима за самостално организовање, иницијативу и 

спровођење акција које имају хуманитарни карактер, а односе се на подизње 

квалитета рада и живота ученика из социјално осетљивих категорија из 

одељења/разреда 

- Сарадња са цивилним сектором кроз укључивање у акције које промовишу 

хуманост, инклузивне принципе и сл. 

- Организовање продајних изложби ученичких рукотворина хуманитраног карактера 



Носиоци активности: Тим за развојно планирање школе, Стручно веће учитеља, 

ПП служба школе, Чланови Већа трећег разреда, родитељи представници Савета 

родитеља, ученици као они који дају иницијативу, али и спроводе усвојене идеје, 

Стручни инклузивни тим за ученике млађег основношколског узраста 

Време реализације: школска 2015/16. година 

 

22. Програм заштите животне средине 

Циљ програма: 

Развијање еколошке свести, очување и неговање животне средине. 

Задаци програма: 

- Освешћивање важности очувања животне средине 

- Неговање еколошког духа  

- Предузимање акција ученичког заједничког чишћења и уређења школског 

дворишта 

- Укључивање ученика и родитеља у одржавање летњих учионица 

- Озелењавање учионица 

- Континуирано одржавање хигијене у учионицама 

- Неговање позитивног односа према биљном свету у школском дворишту и насељу 

Активности: 

- Учешће у ликовним и литерарним конкурсима који имају еколошки карактер 

- Прикупљање чепова од флаша и израда удараљки и звечки 

- Израда скулптура од рециклиране ПЕТ и МЕТ амбалаже 

- Сађење цвећа и дрвећа 

- Неговање цвећа у учионицама 

- Држање часова Природе и друштва, Часа одељењског старешине, Физичког 

васпитања у амбијенту летњих учионица, али и парку око школе 



- Мини предавања учитеља/ученика/родитеља на еко теме од локалног и/или 

глобалног значаја 

- Сађење „Дрвета генерације“ 

- Обележавање Светског дана заштите животне средине 

- Обележавање Дана планете Земље 

Носиоци активности: Тим за развојно планирање школе, Стручно веће учитеља, 

Чланови Већа трећег разреда, родитељи представници Савета родитеља, ученици као 

они који дају иницијативу, али и спроводе усвојене идеје 

Време реализације: школска 2015/16. Година 

 

29. Програм сарадње са локалном самоуправом 

Циљ програма: 

Сарадња школе са представницима локалне самоуправе у циљу подизања нивоа 

васпитно-образовног рада. Школа је умрежила разне активности са програмима 

сарадње са локалном самоуправом кроз различита документа (Годишњи план рада 

школе, Развојни план рада школе и сл.). 

Активности: 

- Реализација спортских активности на нивоу општине и града  

- Реализција културних активности (обележавање битних датума Опшине Чукарица, 

приредбама, концертима, представама...) на нивоу општине и града 

- Укључивање ученика школе у различите бесплатне акције у организацији града 

или општине (попут бесплатних термина за базен на Кошутњаку, термина за 

клизање и сл.) 

- Укључивање ученика школе у ликовне и литерарне конкурсе општине и града 

- Одржавање трибина за популацију родитеља и/или наставника на различите теме 

од заједничког значаја за подизање нивоа квалитета школског живота 

- Одлазак у посету Коњичкој полицији Београда (на територији Општине Чукарица) 

- Организована посета ученика локалним предузећима, фирмама, фабрикама које се 

баве различитим производним делатностима (на територији града Београда) 



Носиоци активности: Тим за развојно планирање школе, Стручно веће учитеља, 

Чланови Већа трећег разреда, родитељи представници Савета родитеља 

Време реализације: школска 2015/16. година 

 

24. Програм сарадње са породицом 

Циљ програма: 

Развијање односа поверења, међусобног уважавања и заједничког делања чланова 

породице ученика и школског колектива на остваривању васпитно-образовних задатака. 

Сарадња са породицом је један од најважнијих сегмената рада школе који је увршћен у 

Развојни план школе.  

Задаци програма: 

-развијање сарадничког односа између чланова породице и чланова школског колектива 

- проширивање свести о важности заједничког делања породице и школе на путу 

васпитања и образовања 

- едуковање родитеља/старатеља за преузимање активне улоге у животу и раду школе 

- едуковање родитеља/старатеља за преузимање активне улоге у шкоском  животу и раду 

сопственог детета 

-мотивисање родитеља за иницирање и спровођење племенитих акција које ће учинити 

живот школе богатијим и смисленијим 

Активности: 

- Одржавање родитељских састанака на којима се поред тема уско везаних за сам ток 

васпитно-образовног рада и напредовања ученика на нивоу одељења, могу 

реализовати и теме и садржаји од значаја за само одељење, групу родитеља 

-  Индивидуални контакти са родитељима - „Отворена врата“ 

- Укључивање родитеља као активних учесника у различите наставне/школске и 

ваншколске садржаје (у организацији, извођењу активности) 

-  Организовање посете часовима од стране родитеља и узимања активног учешћа у 

реализацији планираних садржаја 



- Организовање заједничких дружења и активности на релацији родитељи-ученици 

(спортског и др. карактера) 

- Родитељи – гостујући предавачи 

- Сарадња у свим манифестацијама и акцијама у којима сарађују школа и локална 

самоуправа 

- Заједничко опремање учионице 

- Заједничке акције сређивања учионице и летњих уионица 

Носиоци активности: Тим за развојно планирање школе, Стручно веће учитеља, Чланови 

Већа трећег разреда, родитељи представници Савета родитеља 

Време реализације: школска 2015/16. година 

 

25.Програм школског спорта и спортских активности 

Циљ програма: 

Свестрано развијање личности детета које као саставни део васпитно-образовног процеса 

има прилику да расте и развија се у моторички спретну особу, манипулативно вешту и 

способну. Циљ је да деца буду негована у спортском духу, да разумеју важност 

рекреативног бављења спортом и учења различитих спортских активности за здравље, 

правилан раст и развој. 

Задаци програма: 

- Неговање спортског духа 

- Развој моторике  

- Развој спретности 

- Обликовање тела и ума детета спремног за различите спортске вештине 

-  Развијање здравог односа према такмичењу у спортским вештинама 

Активности:  

* Програм школског спорта за ученике већа трећег разреда биће реализован у складу 

са календаром општинских и градских такмичења: 

- Отворено градско такмичење у пливању, Град Београд 



- Штафетне игре, Оптина Чукарица 

- Крос РТС-а, Град Београд 

- Општински крос за ученике 3. и 4. разреда, Општина Чукарица 

-  Општинско такмичење у шаху, Општина Чукарица 

- Отворено градско такмичење у гимнастици, Град Београд 

Носиоци активности: Тим за развојно планирање школе, Стручно веће учитеља, Чланови 

Већа трећег разреда, родитељи представници Савета родитеља, Стручно веће наставника 

физичког васпитања 

Време реализације: школска 2015/16. година 

 

 

 

26. Инклузивно образовање у трећем разреду 

Циљ инклузивног образовања је адекватно реаговање свих актера наставног процеса на 

разноврсност и посебност дечијих, ученичких потреба кроз промене садржаја, 

приступа и стратегија учења, са заједничком визијом веће обухваћености деце са 

посебним потребама образовним процесом. 

У Стручном већу за инклузивно образовање ОШ „Уједињене нације“, налазе се два члана 

већа трећег разреда. Ружица Младновић је руководилац Тима за инклузивно образовање за 

ученике млађег основношколског узраста, као учитељица која има ученика са посебним 

образовним потребама за којег се креира  ИОП. Ана Радивојевић такође има ученика са 

посебним образовним потребама за којег се креира ИОП. Оба ученика имају персоналне 

асистенте.  

У школи је формиран Тим за ИО за ученике млађег основношколског узраста, који 

има следеће задатке: 

1. Саветодавни рад са породицама ученика који раде по ИОП-у 

2. Стручно усавршавање учитељица за инклузивно образовање (методологија и 

приступ у раду са ученицима са тешкоћама у развоју и посебним образовним 

потребама, као и ученицима са специфичним тешкоћама у читању и писању) 

3. Идентификација ученика са посебним образовним потребама којима је 

потребна додатна подршка 

4. Израда и примена ИОП – а 

5. Праћење и корекција ИОП-а 



 

Идивидуализација у раду 

За свако дете које не постиже прописане исходе и стандарде, или се уочава да не постиже 

успех у складу са својим капацитетима и могућностима, учитељи ће у сарадњи са 

стручним тимом за инклузивно образовање, директором и ПП службом планирати 

подршку у ОВ процесу, тј. примењиваће се индивидуализација у настави. 

Индивидализација подразумева скуп наставничких вештина професионалца који уме да 

истовремено организује квалитетну наставу, односно наставне активности које 

задовољавају различите потребе ученика једног одељења тако да сваки ученик добије 

одговарајућу подршку уз коју постиже максималне васпитно-образовне резултате.  

Индивидуализација је самим тим део наставног процеса. Она подразумева скуп 

наставничких компетенција које сваком ученику у одељењу доноси добро. Уједно, 

представља природну, невидљиву подршку за ученике који имају специфичне тешкоће у 

учењу и/или посебне образовне потребе, а евидентирано је више таквих ученика у сваком 

одељењу трећег разреда. 

1. Индивидуализација обухвата прилагођавање: 

а) Простора и 

услова 

б) Материјала 

и учила 

ц) Метода, 

техника и 

облика рада 

д) Оцењивања е) Исхода и 

стандарда 

постигнућа 

- уклањање 

прагова 

- близина 

табле и 

константан 

распоред 

намештаја  

- коришћење 

различитих 

материјала: 

визуелни, 

сликовни, 

звучни, 

тактилни 

- радних 

листова и 

задатака за 

вежбање 

(графички 

прикази за 

ученике са 

сметњама) 

-Буквар са 

- употреба 

различитих 

приступа 

(активно и 

кооперативно 

учење, учење 

корак по корак...) 

- метода рада 

(учење путем 

открића, 

радионичарски 

метод, ...) 

- облика рада 

(представљање 

истог садржаја 

вербалним, 

- употреба 

различитих 

видова 

изражавања 

- инсистирати на 

развијању свих 

видова 

оцењивања, а 

оцењивати кроз 

онај вид кроз 

који се ученик 

најбоље исказује 

- прилагођавање 

начина 

испитивања 

/више времена за 

- сажимање или 

обогаћивање 

садржаја /у 

зависности од 

интересовања 

ученика/ 

- на часу за исти 

садржај 

користити 

различите нивое 

обраде, према 

Блумовој 

таксономији. 



Брајевом 

азбуком; 

-Писаћа 

машина са 

Брајевом 

азбуком; 

-Прогресивне 

таблице 

 

графичким, 

сликовним 

техникама или 

рад у малим 

групама, у 

пару...) 

решавање 

задатака, 

употреба 

рачунара и сл./ 

- прилагођавање 

задатака и 

тестова /нпр. 

вербалне задатке 

претворити у 

графичке или 

сликовне, 

задатке 

отвореног типа 

претворити у 

задатке са 

понуђеним 

одговорима/ 

а) Идентификација индивидуалних карактеристика  ученика вршиће се на следећи 

начин: 

Индивидуалне 

карактеристике 

ученика 

Идентификација  

1. Физичка својства 

ученика 

- праћење деце на часовима физичког  Могући начини 

индивидуализације: 

- задаци на више нивоа 

сложености 

- програмирана настава 

- групни облик рада 

- рад у пару 

2. Интелектуалне 

способности  

- брзини читања и писања 

- разумевању прочитаног 

- брзини израде задатака 
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3. Специфичне 

способности 

ученика 

- нумеричке 

- математичке 

- говорне 

- логичке 

- посебне (музичке, ликовне...) 



4. Знања ученика - знање претходне наставне 

јединице 

- претходне теме 

НАЧИН ИДЕНТИФИКОВАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА 

ВРШИЋЕ СЕ НА ОСНОВУ:  

КАКО? КО? КАДА? 

 

- испитивањем деце за полазак у школу  

- свакодневног посматрања ученика у различитим 

школским ситуацијама 

- континуирано праћење рада 

- континуирано и комплексно вредновање рада 

- услова у којима ученици живе  

- израдом диференцираних задатака 

 

- ПП служба 

- учитељ, наставник 

- учитељ, наставник 

- учитељ, наставник 

- ПП служба, ОС, 

директор 

- учитељ, наставник, 

ПП служба 

 

- упис 

деце у 

1.разред 

 

 

током 

године/к

ласифик

ациони 

периоди 

б) Начин прилагођавања вршиће се на следећи начин: 

ФИЗИЧКИ 

РАЗМЕШТАЈ 

У 

ПРОСТОРИЈА

МА 

ПРЕДАВ

А-ЊЕ 

ЛЕКЦИЈ

Е 

ЗАДАЦИ: КОНТРОЛ

НЕ 

ВЕЖБЕ И 

ТЕСТОВИ 

ОРГАНИЗАЦ

ИЈА 

ПОНАША

ЊЕ: 

- ставити 

ученика близу 

наставника 

- ставити 

ученика близу 

позитивног 

узора 

- стајати близу 

ученика 

- 

поделити 

ученике у 

парове да 

контроли

шу рад 

- 

написати 

кључне 

ставке на 

- додатно 

време за 

завршавање 

задатка 

- 

поједностав

ити сложена 

упутства 

- тражити 

- дозволити 

тестове са 

отвореним 

књигама 

- усмено 

испитивање 

- дати 

тестове који 

се раде код 

- обезбедити 

помоћ другова 

око вештина 

организације 

- одредити 

један систем за 

повезивање 

белешки и 

задатака 

- 

поједностав

ити правила 

понашања у 

учионици, 

тако да су 

јасна и 

доступна за 

подсећање 

- похвалити 



приликом 

предавања 

- избегавати 

стимулације 

које одвлаче 

пажњу 

табли 

- 

предават

и на 

начин 

који 

ангажује 

више 

чула: 

визуелно, 

аудитивн

о, 

тактилно 

- 

поновити 

упутства 

ученику, 

а затим 

тражити 

од њега 

да понови 

- дати 

ученику 

писани 

преглед 

лекције 

како би је 

прегледао 

касније 

- 

косристи

ти 

подвлаче

ње  

- 

поделити 

дужа 

мање 

тачних 

одговора за 

завршавање 

задатка 

(квалитет 

наспрам 

квантитета) 

- скратити 

задатке, 

поделом 

рада на 

мање делове 

- користити 

контролне 

листе, шеме, 

картице за 

подсећање 

- дозволити 

штампана 

уместо 

писаних 

слова у 

изради 

задатка 

- пратити 

задатке 

којима је 

ученик сам 

одредио 

своју 

динамику 

рада 

(дневна, 

недељна...) 

- за израду 

домаћих 

куће 

- користити 

објективниј

а питања 

- правити 

честе, 

кратке 

квизове 

знања 

- дати 

додатно 

време за 

тест 

- прочитати 

ученику 

питања из 

теста 

уместо 

ученика 

- избегавати 

притисак на 

ученика у 

смислу 

времена или 

конкуренци

је 

- одредити 

друга 

/добровољца 

који ће 

помагати око 

домаћих 

задатака 

- припремити 

унапред 

распоред учења 

/ задатака са 

учеником 

- дневни 

/недељни 

извештаји о 

напредовању 

(за родитеље) 

- направити 

систем 

награђивања за 

завршавање 

рада у школи и 

домаћих 

задатака 

 

одређена 

понашања 

- дати 

посебне 

привилегије 

/позитивне 

подстицаје/ 

и убрзати 

њихову 

примену 

- дозволити 

кратке 

одморе 

између 

задатка 

- коришћење 

невербалних 

сигнала за 

подсећање 

ученика да 

не прекида 

рад на 

задатку 

- оценити 

тачне 

одговоре 

ученика, а не 

његове 

грешке 

- спровести 

систем 

управљања 

понашањем 

у учионици 

- омогућити 

дозвољено 



предавањ

а на краће 

делове 

задатака 

давати 

јасна, 

конкретна 

упутства 

- наградити 

усмено 

учешће 

детета на 

часу 

кретање, 

време када 

ученик није 

на свом 

месту (нпр. 

послат да 

изврши неки 

налог) 

- игнорисати 

неодговарају

ће понашање 

које није 

драстично 

изван 

граница 

дозвољеног 

у 

учионици 

- направити 

уговор са 

учеником 

- спровести 

разумне 

процедуре 

паузе 

 

в) Документација 

Врста документације/ Начин прикупљања и 

извори информација 

Особа 

1. Подаци о детету - различити извори 

/портфолио са радовима 

детета 

- посматрање 

 

 

дете, родитељ, наставник, 

учитељ, пп служба 



- разговор 

- упитник 

- тестови 

2. Опис образовне ситуације Процена: 

1.  учење како се учи 

- школска постигнућа  

- вештина мишљења 

/разумевање, решавање 

проблема у односу на узраст, 

стандарде, интересовања 

2. мотивација ученика 

3. да ли постоје сметње које 

утичу на образовна 

постигнућа  

 

учитељ, ОС, родитељ, пп 

служба 

3. Социјалне вештине Посматрањем: 

1. учениковог односа са 

другим људима ( развој и 

одржавање социјалних 

контаката и односа, 

понашање према 

вршњацима...) 

2. спосбност личног 

прилагођавања различитим 

социјалним контекстима, 

слика о себи, ставови) 

3. школска пријатељства 

   

учитељ, ОС, родитељ, пп 

служба, вршњаци 

4. Комуникацијске вештине Праћењем и посматрањем: 

1. Канала комуникације које 

ученик користи да прими 

информацију од других и да 

пренесе другима 

учитељ, ОС, родитељ 



5. Самосталност и брига о 

себи 

Процена: 

1. Обављање дневних 

обавеза 

2. Да ли постоје сметње 

везане за самостално 

кретање и обављање 

дневних обавеза, да ли 

постоје моторичке, физичке, 

чулне сметње 

3. укупно здравствено стање 

детета 

 

Родитељ, ОС 

6. Утицај спољашњег 

окружења 

Процена: 

1. породичног окружења 

(услови живота) 

2. други услови који могу да 

утичу на учење и 

напредовање 

 

Родитељ, ОС 

 

27. Програм рада школске библиотеке 

Програм рада школске библиотеке заснива се на  Закону о основама система образовања и 

васпитања, наставним плановима и програмима за основну школу и школском развојном 

плану.  

Програм реализује школска библиотекарка Слободанка Ивановић извршавањем задатака и 

послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијских и 

просветно-културних активности.  

Остварујући циљ и задатке основног образовања и васпитања и програмске основе 

школске библиотеке, библиотекарка сарађује са стручним и другим органима школе и 

друштвене средине у унапређивању образовно-васпитног процеса, обезбеђивању услова за 

свестрани развој и афирмацију ученика и јавну делатност школе. У складу са 

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника, она учествује у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада 

школе, односно целокупног образовног процеса. 

ЦИЉ 



Стручни сарадник – школска библиотекрка, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада у основној школи, реализујући 

програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског 

библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката 

образовања.  

Школска библиотекарка подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, 

даје свој пун допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за 

ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, 

школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ 

ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког 

процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.  

Учитељице већа трећег разреда имају заједнички циљ да развијају и негују читалачку 

културу код ученика, да промовишу свет књига, негују позитиван однос према читању као 

животно важној вештини. У то име, у одељењу 2/4 организована је акција „Најчитачи 

одељења“, као и стварање заједничке, одељењске библиотеке.  

Задаци рада библиотекара: 

  

− развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација 

− органнизација сусрета са песницима и књижевницима 

− стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу 

− развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника 

− набавка нових књига 

− упис нових чланова  

− мотивисање за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота 

− сарадња с наставницима, ученицима и њиховим родитељима 

− праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и 

њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком 

другом професионалном развој 

− посета Сајму књига 

− посета локалним, општинским библиотекама 

− пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним 

ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим 

родитељима и релевантним институцијама 

− стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком 

фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне 

стваралачке способности и креативности код ученика  



− обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, 

примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија 

− припремање и реализовање библиотечког програма намењеног ученицима с 

посебним образовним потребама и посебним образовним способностима 

− вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови) 

− коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима 

− заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична  ревизија фонда 

 

Задаци библиотекара у раду са наставницима: 

 

1. Сарадња с наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике 

образовно - васпитног рада (током године) 

2. Сарадња с наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних 

извора информација (током године) 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци 

(октобар-јун) 

4. Прикупљање грађе за школски часопис „Уникат“ 

5. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим 

књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с 

појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено 

приказивање појединих књига и часописа (током године) 

  

Задаци библиотекара у раду са наставницима: 

 

1. Припремање (обучавање) ученика за самостално коришћење различитих извора 

сазнања и свих врста информација у настави и ван ње – часови библиотекарства; 

рад са групама заинтересованих ученика и индивидуални рад (током године) 

2. Пружање помоћи ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног 

рада на тексту и другим материјалима (током године) 

3. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме – рад са групама 

ученика и индивидуални рад (током године) 

4. Упознавање ученика с методама и техникама научног истраживања и 

библиографског цитирања (током године) 

5. Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивање на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, 

речника и др.) и омогућавање претраживања и употребе свих извора и 

оспособљавање за самостално коришћење – часови са појединим одељењима у 

библиотеци, индивидуални рад са ученицима (током године) 

6. Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 

навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно - просветним активностима у складу с њиховим интересовањима и 

потребама  



7. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности – (октобар-мај) 

8. Рад са  ученицима у читаоници 

 

28. Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Планирано место реализације наставе у природи: Кушићи 

 

Циљеви и задаци наставе у природи:  

 Развој интелектуалних капацитета и знања ученика потребних за 

разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са 

њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима 

 Подстицање и развој физичких и здравствених способности ученика 

 Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине 

 Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности 

заједничког живота 

 

 Садржај наставе у природи: 

Садржаји наставе у природи подразумевају остваривање дела наставног плана и програма 

и саставни је део Годишњег плана рада ОШ ,, Уједињене нације“. 

Опис места: 

Село Кушићи, удаљено је 25 км од Ивањице и 12 км од планине Јавор, смештено на 

живописном путу између Ивањице и Сјенице, а на надморској висини око 1000м. Густе 

четинарске шуме и висока коцентрација јона у ваздуху, погодне су за лечење и превенцију 

болести бронхија и астме и побољшање имунитета. Еколошки предели овог краја пружају 

низ могућности, а само неке од њих су:  уживање у шетњама ,,стазама здравља“ , 

скупљање лековитог биља, брање шумских плодова и друге. 

Трајање наставе у природи: осам дана 

Планирани период одржавања : октобар 2015.године 

Носиоци реализације: чланови Већа трећег разреда 

 

 


