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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

  Полазне основе у изради Наставног програма су: 

• Закон о основном образовању и васпитању  („Сл. Гласник РС” бр. 72/09, 

52/2011, 55/2013) 



• Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 

(„Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) 

• Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 

основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни Гласник 

РС” бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 – 

др. правилник, 1/2013) 

• Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за 

први разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – 

Просветни Гласник РС” бр. 5/2001) 

• Правилник о врсти стручне спреме наставника верске наставе за први 

разред основне школе и критеријуму и начину оцењивања ученика који 

похађају верску наставу („Сл. Гласник РС – Просветни Гласник РС” бр. 

5/2001 и 93/2001 – др. правилник) 

• Правилник о општим основама школског програма („Сл. Гласник РС – 

Просветни Гласник РС” бр. 5/2004) 

• Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе 

образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. 

Гласник РС – Просветни Гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013) 

• Екскурзије за ученике – Правилник о програму за остваривање екскурзије у 

првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл. Гласник 

РС – Просветни Гласник РС” бр. 5/2012) 

• Правилник о норми часова напосредног рада са ученицима, наставника, 

стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. Гласник РС – 

Просветни Гласник РС” бр. 2/2000) 

• Посебан колективни уговор за запослене у ОШ и СШ и домовима ученика 

(„Сл. Гласник РС” бр. 12/2009, 67/2011) 

• Правилник о условима напредовања ученика основне школе („Сл. Гласник 

РС” бр. 47/1994) 

• Правилник о школском календару за основне школе  

• Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС” бр. 30/2010) 

• Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл. Гласник РС” бр. 12/2012, 31/2012) 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 
Сврха програма образовања: 
-Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање 
језичке,математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 



информатичкеписмености, неопходне за живот у савременом и сложеном 
друштву. 
-Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученикада 
успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност 
и 
потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз 
активнои одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и 
доприноси демократском, економском и културном развоју друштва. 
Циљеви и задаци програма образовања су: 
- 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 д 
еце 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 у 
ченицима 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Одељенског већa 

Име и презиме Занимање Одељење 

Оливера Борковац наставник разредне наставе IV/1 

Мирјана Стојановић професор разредне наставе IV/2 

Душанка Бугариновић професор разредне наставе IV/3 

Весна Ристић наставник разредне наставе IV/4 

Марија Божовић професор разредне наставе IV/5 

Наташа Ђунисијевић професор разредне наставе IV/6 

Зорица Пјешчић професор разредне наставе IV/7 

Александра Ђошић професор енглеског језика IV/1, IV/3,  IV/5 

Весна Томић- Митровић професор енглеског језика IV/2, IV/4, IV/6, 
IV/7 

Сретен Петковић професор верске наставе 
IV/1, IV/2, IV/3 
IV/4, IV/5IV/6, 
IV/7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд часова за ЧЕТВРТИ разред и предмете 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељни Годишњи 



 

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 

 УКУПНО: А 20 720 

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава 1 36 

3. Народна традиција 1 36 

 УКУПНО: Б 3 108 

 В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 23 828 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

 УКУПНО: В 25 900 

 Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА   

1. Секције 1 36 

2. Час одељенског старешине 1 36 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК И ИЗДАВАЧ 

Српски језик 
М.Ћук, В.Петровић-Перић 

 
Светлана Миленковић 

Свет маште и знања- читанка  
Радна свеска – Српски језик, НОВА 
ШКОЛА  
Огледалце знања- Српски језик 
4,ПУБЛИК ПРАКТИКУМ 

Енглески језик H.Q.Mitchell Smart junior 4- уџбеник  

Smart junior 4- радна свеска, DATA STATUS 

Математика М.Дејић, Ј.Милинковић, О.Ђокић 

Светлана Миленковић 

Математика 4 – уџбеник  
Математика 4 – радна свеска,  
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР   
Огледалце знања- Математика 4,  
ПУБЛИК ПРАКТИКУМ 

Природа и друштво И.Васиљевић, А.Блажић, 

В.Радовановић- Пеневски 

Природа и друштво 4- уџбеник  

Природа и друштво 4 – радна свеска, 
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

Ликовна култура Мирјана Живковић Ликовна култура 4, КРЕАТИВНИ 
ЦЕНТАР 

Музичка култура Владица Илић Музичка култура 4, КРЕАТИВНИ 
ЦЕНТАР 

Грађанско васпитање В.Живковић, М.Остојић, Ј.Димитријевић Грађанско васпитање- сазнање о себи и 
другима- радна свеска за 4.разред 

Верска настава Уџбеник за веронауку, Православни 
катихизис за 4.разред осн.школе 

Епископ Игњатије Мидић 

Народна традиција Слађана Миловановић Народна традиција- уџбеник за 
4.разред осн.школе 



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 вођења 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: 

- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 

-савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима; 

- оспособљавање за изражајно читање и казивање; 



- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне 

предметности књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, 

ликови, поруке, стилогеност сценског израза); 

- навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према 

захтевима програма; 

- савладавање основа методологије израде писмених састава. 

 

ЈЕЗИК 

 

Граматика 

Обнављање и утврђивање знања усвојених у претходним разредима. Уочавање 

речи које у говору и писању мењају свој основни облик (променљиве речи) без 

дефиниција и захтева за променом по падежима и временима.  

Уочавање речи које задржавају свој основни облик у свим ситуацијама 

(непроменљиве речи) без именовања врста тих речи. 

 

Реченица 

- појам глаголског предиката (лични глаголски облик); уочавање речи и групе 

речи (синтагма) у функцији објекта и прилошких одреда ба за место, време и 

начин. Појам субјекта; уочавање речи у функцији атрибута уз именицу и 

именичког скупа речи (именичка синтагма). Ред реченичних чланова у 

реченици. 

 

Именице 

- збирне и градивне; род и број  

- појам и препознавање. 

Придеви 

- присвојни и градивни  

- уочавање значења, рода и броја у реченици. 

Заменице 

- личне; род и број личних заменица; лична заменица у функцији субјекта у 

реченици  



- појам и препознавање. 

Бројеви 

- главни (основни) и редни  

- појам и препознавање у реченици. 

Глаголи 

- појам и основна значења презента, перфекта и футура; вежбе у реченици 

заменом глаголских облика у времену, лицу и броју. 

Управни и неуправни говор. 

Утврђивање и систематизација садржаја обрађених од I до IV 

разреда. 

Правопис 

Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових 

становника; имена насеља (градова, села) и њихових становника. 

Писање управног и неуправног говора (сва три модела). 

Наводници. Заграда. 

Писање присвојних придева изведених од властитих имена  

(-ов/-ев/ -ин/ -ски). 

Писање сугласника ј у придевским облицима на -ски, и у личним именима и 

презименима. 

Писање скраћеница типа: итд., сл., нпр. и скраћеница које означавају имена 

држава. 

Понављање, увежбавање и проверавање оспособљености ученика за примену 

обрађених правописних правила. 

 

Ортоепија 

Уочавање наглашених и ненаглашених речи: вежбе у изговарању акценатских 

целина. Вежбе за отклањање грешака које се јављају у говору ученика. 

Изговор свих сугласника и гласовних група у складу са књижевнојезичком 

нормом ч, ћ, џ, ђ, х; -дс -(људских), -ио, -ао итд. Вежбе за отклањање грешака 

које се јављају у говору и писању ученика. 



Уочавање диференцијалне (дистинктивне) функције акцента у речима истог 

гласовног састава, а различитог акцента. 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 

Лирика 

Народна песма: Наджњева се момак и девојка 

Народна песма: Јеленче 

Јован Јовановић Змај: Циганин хвалисвога коња 

Војислав Илић: Јесен 

Десанка Максимовић: Пауково дело 

Душан Радовић: Плави зец 

Драган Лукић: Друг другу 

Мирослав Антић: Јуначка песма 

Бранислав Црнчевић: Мрав добра срца 

Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака 

Стеван Раичковић: Када то буде 

Милован Данојлић: Трешња у цвету 

Добрица Ерић: Свитац пшеничар и воденичар 

Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа 

Избор из поезије Милована Данојлића 

Федерико Гарсија Лорка: Луцкаста песма 

 

Епика 

Народна песма: Јетрвица адамско колено 

Народна песма: Стари Вујадин 



Народна приповетка: Међед, свиња и лисица 

Народна бајка: Пепељуга 

Народна прича: Најбоље задужбине 

Јанко Веселиновић: Град 

Исидора Секулић: Позно јесење јутро 

Мирослав Демак: Виолина 

Бранислав Нушић: Прва љубав 

Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 

Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 

Гроздана Олујић: Олданини вртови и друге бајке (избор) 

Светлана Велмар-Јанковић: Књига за Марка (Златно јагње, Стефаново дрво) 

Ханс Кристијан Андерсен: Ружно паче 

Рене Гијо: Бела Грива 

Луис Керол: Алиса у земљи чуда 

Браћа Грим: Трнова ружица 

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц (одломак) 

Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак) 

 

Драма 

Гвидо Тартаља: Подела улога 

Александар Поповић: Пепељуга 

Добрица Ерић: Чик, да погодите због чега су се посвађали два златна брата  

 

Допунски избор 

Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање три, а 

највише још пет дела за обраду. 

Научно-популарни и информативни текстови 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове(одломак) 



Михајло Пупин: Од пашњака до научењака (одломак) 

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу. 

 

 

 

 

Читање текста 

Читање наглас и у себи као увод у разговор о тексту. Усмерено читање (с 

претходно датим задацима): откривање карактеристика ликова (поступци, речи, 

изглед, особине), радњи, догађаја, природних појава и описа; уочавање језичко-

стилских слика. 

Читање усклађено с врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, научно-

популарни, новински итд.). Подстицање ученика на варијације у темпу, јачини и 

интонацији гласа и на логичко паузирање при читању. 

Усмерено читање у себи: брзо схватање садржине, тражење одговарајућих 

података о лику, опису, осећањима и начину њиховог приказивања. 

Казивање напамет научених поетских и прозних целина и одломака. Сценске 

импровизације. 

 

Тумачење текста 

 

Уочавање и тумачење песничких слика, тока радње, главних ликова и основних 

порука у књижевном делу. Уочавање значајних појединости у опису природе 

(откривање чулних дражи: визуелних, акустичких, кинетичких, тактилних, 

мириснихи других). Указивање на значајна места, изразе и речи којима су 

изазвани поједини утисци у поетским, прозним и драмским текстовима. 

Уочавање и именовање садржинских целина у прозним текстовима; стварање 

плана. Запажање чинилаца који у разним ситуацијама делују на поступке 

главних јунака (спољашње и друштвене околности, унутрашњи подстицаји-

осећања, намере, жеље). Уочавање и тумачење израза, речи и дијалога којима 

су приказани поступци, сукоби, драматичне ситуације и њихови узроци, решења 

и последице. 

 

 



 

Књижевни појмови 

 

Лирика 

Основни мотив и споредни мотиви у лирској песми. 

Визуелни и аудитивни елементи у песничкој слици. Песничка слика као чинилац 

композиције лирске песме. 

Дужина стиха према броју слогова -препознавање. 

Понављања у стиху, строфи, песми - функција. 

Персонификација као стилско средство. 

Сликовитост као обележје песничког језика. 

Обичајне народне лирске песме - основна обележја. 

Лирска песма - основна обележја. 

Епика 

Тема и идеја у епском делу. 

Фабула: хронолошки редослед догађаја, елементи фабуле (увод, заплет, 

расплет). 

Односи међу ликовима; основни типови (врсте) карактеризације. 

Приповедач, приповедање; дијалог, монолог, опис у епском делу. 

Прича и роман - разлике. 

Роман за децу - основна обележја. 

Драма 

Ликови у драмском делу. Ремарке (дидаскалије). Драмска радња - начин 

развијања радње. Драмски текстови за децу. 

 

 

Функционални појмови  

Подстицање ученика да схватају и усвајају појмове: главно, споредно, машта, 

збиља, утисак, расположење, интересовање, околност, ситуација, испољавање; 

подстрек, услов, поређење, процењивање, тврдња, доказ, закључак; дивљење, 



одушевљење, љубав (према човеку, домовини, раду, природи); привлачност, 

искреност, правичност, племенитост подстрек, услов, поређење, процењивање, 

тврдња, доказ, закључак; дивљење, одушевљење, љубав (према човеку, 

домовини, раду, природи); привлачност, искреност, правичност, племенитост. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Препричавање текста са променом граматичког лица. Препричавање са 

изменом завршетка фабуле. Препричавање текста у целини и по деловима - по 

датом плану, по заједнички и самостално сачињеном плану. 

Причање у дијалошкој форми; уношење дијалога, управног говора у структуру 

казивања - по заједнички и самостално сачињеном плану. Причање према 

самостално одабраној теми. Настављање приче инспирисане датим почетком.  

Састављање приче по слободном избору мотива. 

Описивање слика које приказују пејзаже, ентеријере, портрете. Описивање 

сложенијих односа међу предметима, бићима и појавама.  

Извештавање о обављеном или необављеном задатку у школи или код куће - у 

облику одговора на питања. 

 

Усмена и писмена вежбања 

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

пословица, брзалица, загонетака, питалица, краћих текстова; слушање звучних 

записа, казивање напамет лирских и епских текстова; снимање казивања и 

читања, анализа снимка и вредновање. 

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

Лексичке и семантичке вежбе:  

грађење речи - формирање породица речи;  

- изналажење синонима и антонима, уочавање семантичке функције акцента; 

некњижевне речи и туђице - њихова замена језичким стандардом; основно и 

пренесено значење речи. 

Синтаксичке и стилске вежбе: састављање и писање реченица према 

посматраним предметима, слици и заданим речима; састављање и писање 

питања о тематској целини у тексту, на слици, у филму; писање одговора на та 

питања. 



Преписивање реченица у циљу савладавања правописних правила. 

Коришћење уметничких, научнопопуларних и ученичких текстова као подстицаја 

за сликовито казивање. Вежбе за богаћење речника и тражење погодног 

израза. Уопштено и конкретно казивање. Промена гледишта. Уочавање и 

отклањање безначајних појединости и сувишних речи у тексту и говору. 

Отклањање празнословља и туђица. Отклањање нејасности и двосмислености. 

Увежбавање технике израде писменог састава: анализа теме, одређивање 

њеног тежишта; посматрање, уочавање и избор грађе; распоређивање 

појединости; елементи композиције. 

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. Четири школска 

писмена задатка - по два у првом и другом полугодишту. Један час за израду и 

два часа за анализу задатака и писање побољшане верзије састава. 

 

 

 

 

 

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 

довољна 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. 

Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које 

ваља применити у наставној обради програмских јединица из језика и које 

омогућују да сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен 

школским часом, добије своју посебну структуру. 

Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену 

следећих методичких радњи: 

- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и 

објашњава одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, 

научно - популарни 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 одређена 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 (популарних, 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. 

Текстови из лектире представљају програмску окосницу. 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.). 

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 VIIIразреду 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 најпродуктивињи 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. 

Ученици старијих разреда уводе се у "летимично" читање које је условљено 

брзином и стварно прочитаним текстом. Оно се састоји од брзог тражења 

информације и значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се 

погледом "пролази" кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, 

први редови у одељцима, увод, закључак). При вежбању ученика у 

"летимичном" читању, претходно се задају одговарајући задаци (тражење 

одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог 

остварења и мери време за које су задаци извршени. "Летимичним" читањем 

ученици се такође оспособљавају да ради подсећања, обнављања, 

меморисања, читају подвучене и на други начин означене делове текста 

приликом ранијег читања "с оловком у руци", које треба систематски 

спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТ:   Српски језик 

Годишњи фонд часова:     180 

За обраду новог градива:   75 

За друге типове часова:     105 

Циљ  наставе  :  
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се правилно усмено 

и писмено 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 : 
 развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија; 

 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; 

 да ученик језик схвати као језички систем и да ниједна језичка појава не сме бити изолована, ван одређеног контекста, већ једноставно у 

сарадњи са одређеним системом и његовим структурама; 

 развијање језичке свести и језичког мишљења и усвајање одређених језичких и правописних норми; 

 упознавање са савременим књижевним језиком и развијање говора и говорне културе; 

Оперативни  задаци : 
 оспособљавање ученика за доживљавање уметничког текста, продубљивање доживљајаи развијање способности исказивања доживљаја 

уметничког текста; 

 основно описмењавање најмлађих оспособљавање ученика да препознају одређене књижевнотеоријске и функционалне појмове и 

откривају њихова значења; 

 ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

 свесно овладавање богатством матерњег језика. 

Корелација:Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура, Народна традиција 
Начин остваривања програма:Програм се остварује применом адекватних метода и облика рада примерених наставним садржајима и 

узрасту ученика. 

Уџбеник за реализацију програма : ЧИТАНКА  „СВЕТ МАШТЕ И ЗНАЊА”, Милица Ћук, Вера Петровић Периц, Нова школа,  
СРПСКИ ЈЕЗИК граматика, правопис, језичка култура, Милица Ћук, Душица Арсенијевић, Душица Марковић,  
РАДНА СВЕСКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, Милица Ћук Помоћна литература: часопис Школарац 4; Вежбе знања  



 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА – СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Облик рада 

 
 
Метод рада 

 
 

Наставна 
средства 

1. Говорна култура 19 1 15 2 - 1 9. – 6. Фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

пару 

разговор, 

метода 

писаних 

радова, 

метода рада 

на тексту 

Читанка, 

Радна свеска 

2. Вештина читања и разумевања 

прочитаног 

30 19 9 2 - - 9. – 6. Фронтални, 

индивидуал

ни 

разговор, 

метода 

писаних 

радова, 

метода рада 

на тексту 

Читанка, 

Радна свеска, 

Вежбе знања 

3. Писано изражавање 30 4 10 3 6 7 9. – 6.  Фронтални, 

индивидуал

ни 

разговор, 

метода 

писаних 

радова, 

метода рада 

на тексту 

Читанка, 

Радна свеска, 

Вежбе знања 

4. Граматика и лексикололгија 41 19 11 3 6 2 9. – 6. Фронтални, 

индивидуал

ни 

разговор, 

метода 

писаних 

радова, 

метода рада 

на тексту 

Читанка, 

Радна свеска, 

Вежбе знања, 

Граматика и 

правопис 



5. Књижевност  60 32 21 6 - 1 9. – 6. Фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

пару, 

групни 

разговор, 

метода 

писаних 

радова, 

метода рада 

на тексту 

Читанка, 

Радна свеска, 

Вежбе знања, 

Лектира 

УКУПНО 180 75 66 16 12 11 

Српски језик- стандарди 

Редни 
број 

наст.темe 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ- 
ОБЛАСТИ 

Стандарди Број часова 
по теми 

Број 
часова 
обраде 

Остали 
типови 
часова 

1. Говорна култура 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8., 
1.3.9., 1.3.10., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 
2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.10., 2.3.11., 3.3.1., 
3.3.2., 3.3.5., 3.3.6. 

19 1 18 

2. Вештина читања и 
разумевања прочитаног 

1.2.3., 1.2.6., 1.2.8., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 
2.2.8., 2.2.10.,3.2.2., 3.2.3.  

30 19 11 

3. Писано изражавање 1.3.4., 1.3.8., 2.3.2., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.9., 
2.3.10., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.4.,  

30 4 26 

4. Граматика и лексикологија 1.4.2., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.8., 
2.4.9.,3.3.1.,  3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.5.,  

41 19 22 



5. Књижевност 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.7., 1.2.8., 
1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 2.2.1., 2.2.2., 
2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 
2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.6., 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.4., 3.2.6., 3.2.7., 3.5.1., 3.5.2., 
3.5.3. 

60 32 28 

 



 

 

ПРЕДМЕТ:    Енглески  језик - 4.разред 

Годишњи фонд часова:     72 

За обраду новог градива:   28 

За друге типове часова:     44 

 

 

Циљ  наставе : Овладавање вештинама потребним за употребу страног језика  

Задаци наставе: Овладавање фонолошким системом и вештинама комуникације  

Оперативни  задаци: Стицање функционалног знања и увежбавање неопходних вештина (читање,писање,слушање и употреба језика) 

Корелација: Сви предмети где се може увежбавати говор и употреба енглеског језика 

Начин остваривања програма: Коришћење разноврсних модела наставе који подстичу мишљење и стицање функционалног знања 

Уџбеник за реализацију програма : Smart Junior 4 – H.Q.Mitchell (MM Publications) 

Литература за реализацију програма : Smart Junior 4 Workbook – H.Q.Mitchell 

Друго: Тестови и вежбања које саставља наставник за појединачне потребе и специјализовани сајтови за наставнике енглеског језика са 

наставним материјалом у електронској форми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  4. РАЗРЕД 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Starter 6 3 3     Индивидуал

ни,комбино

вани 

Рад на 

тексту,дијало

ш-ки 

Уџбеник,радн

а 

свеска,грамат

ике,панои 

,персоналиѕов

ан 

материјал,ЦД.

.. 

2. People 8 3 3 1  1  Фронтални,

комбинован

и 

Комбинован

и рад 

 

3. Homes 8 3 3 1  1  Групни,ком

биновани 

Комбинован

и рад 

 

4. Animals 8 3 3 1  1  Групни,ком

биновани 

Комбинован

и рад 

 

5. My life 8 3 3 1 1   Групни,ком

биновани 

Комбинован

и рад 

 

6. Sport 8 3 3 1  1  Групни,инд

ивидуални,к

омбиновани 

Рад на 

тексту,дијало

шки 

 

7. Detectives 8 3 3 1  1  Индивидуал

ни,групни 

Рад на 

тексту, 

вербални,ком

биновани 

 

8. Celebrations 8 3 3 1  1  Индивидуал Рад на  



ни,групни тексту,верба

лни,комбино

вани 

9. School 8 3 3 1 1      

10. SUMMARIES 2     2  индивидуал

ни 

Рад на тексту  

УКУПНО 72 27 27 8 2 8        

 

 



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 ученицимаомогући 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 самосталан 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: 

- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном 

систему; 

- упознају скуп природних бројева; 

-науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

- упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на 

примерима); 

- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању 

израза и у случају рачунских олакшица; 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

- знају да решавају једноставније једначине и неједначине    (упознатих облика) 

у скупу природних бројева; 

- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

- упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, 

уз коришћење одговарајућих термина; 

- знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

- упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине 

квадрата, правоугаоника, квадра и коцке.  

 

 

 

 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Скуп природних бројева 

Писање и читање природних бројева у декадном систему. 

Бројевна полуправа. 

Разломци облика a/b(a<b и b≤10). 

Рачунске операције у скупу природних бројева и њихова основна својства 

(изражена формулом). 

Зависност збира, разлике и производа од чланова. 

Изрази са више операција. 

Једначине и неједначине раније упознатих облика. 

Решавање текстуалних задатака. 

Мерење и мере. 

Мере за површину. 

Површина. 

Површина правоугаоника и квадрата. Површина коцке и квадра. 

Напомена: 

Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка са  

једночасовним исправкама (8 часова). 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Због лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог часова за 

поједине теме по моделу (укупно часова за тему; часова за обраду, часова за 

понављање и увежбавање). 

Скуп природних бројева (132; 50 + 82) 

Мерење и мере (10; 4 + 6) 

Површина (30; 12 + 18) 

Главна одлика програма математике за млађе 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, предвиђа 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 одређена реализација 

припадности. 

Треба, такође, 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 сечесто предвиђа коришћење дијаграмских слика и рад са 

њима- спајање, преслагање елемената и сл. 

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 предвиђа да ученици поступно упознајубројеве 

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 узистицање 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 с 

војства, примена својства у одређивању вредности израза и начину рачунања, 

запис својства помоћу слова. Посебно је важно да се утврди како промене 

компонената рачунских операција утичу на резултат; као и да се укаже на значај 

ових чињеница у практичном рачунању.  

Тако, на пример, није довољно да ученици само знају да производ двају бројева 

не мења вредност ако се један од њих помножи неким бројем, а други подели 

тим истим бројем, већ то треба да умеју и да примене на конкретним 

примерима. 

Поред писменог рачунања и даље треба 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 x39, много је брже и једноставније да 

усмено израчунавају 8 x40, па да од тог привременог резултата одузму 8. 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. Сама та техника међутим, 

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 текстуалне задатке приказују 

бројевним изразима 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 за различите бројевне вредности слова која у њима 

фигуришу. Касније постепено упознају сложеније изразе.  



Паралелно са случајевима једнакости двају израза, ученици познају и случајеве 

неједнакости, који дозвољавају не само увођење многих разноврсности у 

систем вежбања него и упознавање нових случајева када постоји само неки 

одређени број вредности слова које задовољавају постављени услов. Корисно 

је разматрати и такве случајеве када ниједна од могућих бројевних вредности 

дате области бројева не испуњава задате услове. 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 међусобне повезаности. При 

решавању једначина с непознатим елементом множења и дељења треба 

узимати само примере с целобројним решењима. Код решавања неједначина 

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.  

Присутност алгебарске пропедевтике у програму омогућују да се дубље и на 

вишем нивоу изучавају предвиђени математички садржаји. Другим речима, 

користећи се елементима математичког језика, ученици усвајају знања с већим 

степеном уопштености. 

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 

помажеувођење таблица и дијаграма. 

Таблични начин изражавања пресликавања користи се за утврђивање 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 утврђивање 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. Разматрају се једноставни 

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 с две, па затим с три и, на крају, са више операција. 

Употреба израза предвиђа се и при решавању сложених задатака. При 

решавању задатака с претходним састављањем израза пажња се усредсређује 

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 завршеним док није извршена провера. При 

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

никада не иде на штету тачности која је ипак главна. 

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 

површи). Изучавање геометријског градива повезује се с другим садржајима 

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. 



Систематски рад на развијању елементарних просторних представа код 

ученика 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 између два предмета, масу и сл.), па да 

позавршеном таквом мерењу утврђују израчунавањем колику су грешку 

учинили.  

Приликом обраде мера за површину треба користити моделе у величини 

квадратног метра, квадратног дециметра, квадратног центиметра. 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 са 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 природних бројева; 

- својства рачунских операција; 

- понашање нуле при сабирању и множењу и јединице при множењу; 

- јединице за површину; 

- формуле за површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра; 

Умети: 

- читати, записивати и упоређивати природне бројеве; 

- придруживати природним бројевима тачке бројевне полуправе; 

- читати и састављати изразе са више операција и израчунавати њихову 

вредност; 



- вршити четири основне рачунске операције у скупу природних бројева; 

- користити при обављању рачунских операција упозната 

својства тих операција ради лакшег и бржег рачунања; 

- уочавати зависност између резултата и компонената рачунских операција; 

- читати и писати разломке (наведене у програму); 

- решавати једначине и неједначине упознатих облика; 

- самостално проверити тачност извршене рачунске операције, као и решење 

једначине или решење неједначине; 

-решавати текстуалне задатке (састављањем израза, односно помоћу 

једначине); 

- израчунавати површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра; 

- коректно записивати решење задатка (у свесци или на табли); 

- користити уџбеник 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТ:   Математика 

Годишњи фонд часова:     180 

За обраду новог градива:   42 

За друге типове часова:     138 

Циљ  наставе: Циљ наставе математикеу 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 успешнонастављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе: Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у 

природи, друштву и свакодневном животу; да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; 

Оперативни  задаци :Да ученици успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему;знају да читају, 

састављају и израчунавају вредност израза са више операција; знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) 

у скупу природних бројева; 

Корелација: Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура 

Начин остваривања програма: Главна одлика програма математике за млађе разреде јесте што су акцентовани опажајни појмови, који се 

стварају кроз добро планирану активност. 

Уџбеник за реализацију програма : М.Дејић, Ј.Милинковић, О.Ђокић, Математика 4, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Бројеви већи од 1000 23 8 8 2 2 2  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика, 

припремљени 

задаци, 

папири у три 

боје са 

исписаним 

бројевима, 

Математичк

е степенице 4 

2. Бројевна полуправа 4 1 1 0 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика 

3. Мере за површину 13 3 4 0 3 2  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

Уџбеник, 

метар, 

папири, 



малим 

групама, 

рад у 

паровима 

вна лењири, 

маказице за 

папир, 

Забавна 

математика,  

правоугаониц

и и квадрати 

од папира 

4. Сабирање и одузимање у скупу 

природних бројева 

28 5 12 2 2 2  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика, 

припремљени 

задаци, 

Математичк

е степенице 4 

5. Површина правоугаоника и 

квадрата 

15 1 5 1 3 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна 

Уџбеник, 

метар, 

папири, 

лењири, 

маказице за 

папир, 

Забавна 

математика, 

модели 

квадратног 



дециметра и 

квадратног 

метра, метар 

за мерење 

дужине  

6. Разломци 7 2 3 0 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика, 

припремљени 

задаци 

7. Множење и дељење у скупу 

природних бројева 

42 13 11 3 4 5  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика, 

припремљени 

задаци 

8. Квадар и коцка 17 3 7 1 2 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика 

кутије и 

модели 



рад у 

паровима 

облика 

квадра и 

коцке, 

математике, 

лењири, 

мреже 

површи коцке 

и квадра 

9. Математички изрази 9 2 2 1 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика, 

припремљени 

задаци 

10. Једначине и неједначине 16 4 5 0 3 2  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 

математика 

11. Шта смо научили у четвртом 

разреду 

6 0 0 0 1 5  фронтални, 

индивидуал

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

Забавна 



ни, рад у 

малим 

групама, 

рад у 

паровима 

математика, 

припремљени 

задаци 

УКУПНО 180 42 58 10 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Математика- стандарди 

Редни 
број 

наст.темe 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ- 
ОБЛАСТИ 

Стандарди Број часова 
по теми 

Број 
часова 
обраде 

Остали 
типови 
часова 

1. Бројеви већи од 1000 1.1.1., 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1. 23 8 15 

2. Бројевна полуправа 1.1.1. 4 1 3 

3. Мере за површину 1.2.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. 13 3 10 

4. Сабирање и одузимање у 
скупу природних бројева 

1.1.2., 1.1.4., 2.1.3., 2.1.4., 3.1.2., 3.1.3., 
3.1.4. 

28 5 23 

5. Површина правоугаоника и 
квадрата 

1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. 

15 1 14 

6. Разломци 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2., 3.3.1., 3.3.2. 7 2 5 

7. Множење и дељење у скупу 
природних бројева 

1.1.3., 2.1.4., 3.1.3. 42 13 29 



8. Квадар и коцка 1.2.4., 2.2.1., 2.2.5., 2.2.6., 3.2.1., 3.2.4., 
3.2.5., 3.4.2. 

17 3 14 

9. Матаматички изрази 2.1.3., 3.1.2., 3.1.3. 9 2 7 

10. Једначине и неједначине 1.1.5., 2.1.5., 3.1.5. 16 5 11 

11. Шта смо научили 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.,1.1.1., 2.1.1., 
2.1.2.,1.2.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. 1.3.1., 
1.3.2., 2.3.1., 2.3.2., 3.3.1., 3.3.2.,1.2.4., 
2.2.1., 2.2.5., 2.2.6., 3.2.1., 3.2.4., 3.2.5., 
3.4.2. 

6 / 6 

 

 

 

 

 

 



 

Природа и друштво 

 

Циљеви и задаци: 

- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу, 

завичају и домовини; 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

- развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, 

појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

- развијање елемената логичког мишљења; 

- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост 

и развој процеса учења; 

- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и 

другим интеракцијским односима; 

- развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном 

наслеђу; 

- чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Садржаји програма Природе и друштва структуриран је у пет тематских целина 

усмерених ка реализацији постављених циљева и задатака наставног предмета 

у четвртом разреду. Кохерентна структура предмета изложена је у избору и 

следу садржаја унутар програмских тема као и њиховом редоследу:  

Моја домовина део света; Сусрет са природом; Истражујемо природне појаве; 

Рад, енергија, производњаи потрошња и Осврт уназад-прошлост. 

 



 

МОЈА ДОМОВИНА ДЕО СВЕТА 

- Основне одреднице државе (територија, становништво, симболи ...). 

- Основне одреднице државе Србије (територија, границе, становништво, 

главни град, симболи). 

- Развој модерне српске државе (период деветнаестог и двадесетог века). 

- Стратешки положај Србије  

- физичко-географски и саобраћајно-географски (у државној заједници СЦГ, на 

Балканском полуострву, Европи и свету). 

- Природно-географске одлике Србије: рељеф, воде и климанаше домовине. 

 Рељеф (Панонска низија, низије у долинама река и котлина, брдско-планински 

предели, највеће планине) воде(најдуже реке, сливови, природна и вештачка 

језера, бање) клима(одлике умерене климе). 

- Угрожена и заштићена подручја у Србији (национални паркови, резервати 

споменици природе). 

- Становништво Србије: природно кретање становништва (број, густина 

насељености, миграције); структуре становништва (старосна, образовна; 

национална, верска, језичка ...). 

- Грађење демократских односа (упознати правила која регулишу узајамна 

права и обавезе државе и грађана). 

- Очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

(неговање идентитета, развијање толеранције и свести о припадности 

мултиетничком, мултикултуралном и мултиконфесионалном свету). 

- Ми смо деца једног Света  

- Конвенција о правима детета(ОУН, УНИЦЕФ, УНЕСКО, САВЕТ ЕВРОПЕ 

"Радост Европе"...). 

СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ 

Биљни и животињски свет у Србији 

- Груписање живог света на основу сличности и разлика (подела на царства); 

- Флора наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене биљке; разноврсност, 

богатство, заштита, ревитализација); 

- Фауна наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене животиње; 

разноврсност, богатство, заштита, ревитализација); 



 

- Домаће животиње и гајене биљке (значај, потребе и могућности; потенцијали 

за производњу здраве хране); 

- Природне појаве, прилагођавање: посматрање, запажање, праћење и 

бележење на различите начине неких адаптивних промена и понашања 

(рађање, цветање, плодоношење, лињање -митарење, сеобе...). 

Човек део природе 

- Човек, део природе -свесно и друштвено биће. 

- Спознаја себе, уочавање полне различитости. 

- Основи здравог живљења  

- како могу да утичем на квалитет живота (исхрана, хигијена, одевање, 

становање, здравствена култура...). 

- Одговоран однос према себи и другима (вршњацима, старим лицима, 

болесним лицима, кућним љубимцима, напуштеним животињама...). 

ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ 

Истраживање и уочавање узрочно-последичних веза, издвајање параметара, 

њихов међусобни однос, оглед 

- Правила која важе за сва кретања (покретање, заустављање, промена 

брзине...); систематизација досадашњих знања и провера параметара. 

- Шта и како утиче на пређено растојање неког предмета; падање различитих 

предмета; клизање и котрљање наниже; шта утиче на брзину кретања клатна? 

- Од чега зависи величина сенке? 

- Како висина ваздушног стуба (ниво воде у чаши) утиче на висину 

звука?Испитивање својстава материјала 

- Материјали и њихова својства: механичка, топлотна, електрична, магнетна, 

растворљивост.  

- Који се предмети (материјали) најбоље наелектришу, а који најбоље проводе 

електричну струју. Како то утврдити? 

- Како повећати или смањити дејство магнета? 

- Материјали и светлосна пропустљивост. 

- Који материјали најбоље проводе топлоту? 

- Испитивање растворљивости материјала (уочавање разлика у 

растворљивости чврстих, течних и гасовитих материјала у води). 



 

- Смеше -идентификовање и описивање смеша у окружењу (вода у природи, 

ваздух, земљиште, храна...). 

- Раздвајање састојака смеше различитим поступцима, који се бирају на основу 

својстава састојака (просејавањем, цеђењем, испаравањем воде из 

раствора...). 

Промене материјала 

- Повратне и неповратне промене материјала. 

- Идентификовање промена материјала при којима настају други материјали, 

различитих својстава (сагоревање, рђање, труљење, кување...). 

- Сагоревање материјала  

- ваздух (кисеоник), запажање промена при сагоревању. 

- Запаљиви материјали, ознаке за запаљиве материјале; опасност и заштита од 

пожара, гашење пожара. 

Где све запажамо и користимо оно што смо научили о: различитим облицима 

кретања, електричним појавама, магнетима, светлосним појавама, различитим 

својствима ипроменама материјала 

РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА 

- Рад  

- свесна активност човека (поредити рад људи и активности различитих 

животиња). 

- Утицај природних и друштвених фактора на живот и рад људи. 

- Природна богатства и њихово коришћење (ресурси, технологије, производи, 

рационална производња и потрошња, рециклажа, ревитализација). 

- Ресурси: воде, горива, руде и минерали, земљиште, шуме, биљни и 

животињски свет. 

- Природне сировине - примена: (кухињска со, гипс, мермер...). 

- Прерада природних сировина - технологије добијања метала, папира, гуме...  

Прерада воде и добијање здраве хране. 

Сунце, ваздух, вода  

- обновљиви извори енергије. 

- Угаљ, нафта, гас - необновљиви извори енергије, заштита животне средине. 



 

- Недовољно искоришћени и еколошки извор и енергије. 

- Делатности људи у различитим крајевима Србије (равничарским, котлинским, 

брдско-планинским; селу и граду). 

- Производња и услуге, пласман и тржиште, понуда и потражња, трговина и 

потрошња (маркетинг). 

- Рад, производња, потрошња и одрживи развој (увидети везе између 

коришћења ресурса, примењених технологија и одрживог развоја). 

ОСВРТ УНАЗАД -ПРОШЛОСТ 

- Трагови прошлости (пратити трагове прошлости: своје и своје породице, 

насеља -краја у коме живим). 

- Временска лента (временски одредити векове, констатовати неке типичне 

карактеристике векова). 

- Лоцирање догађаја -датума (сналазити се на временској ленти:  

лоцирати догађаје, датуме; одредити време, животно доба својих родитеља и 

њихових предака; одредити неке познате савременике, на временској ленти 

обележити животни период  

неких знаменитих (познатих) личности и одредити њихове савременике из 

истих и различитих области као и претходнике и следбенике из истих области 

(ликовне ствараоце, музичке, књижевнике, спортисте, глумце...). 

- Хронологија различитих научних открића (рецимо из области медицине у 

прошлом веку). 

- Начин живота у средњем веку- информисати се о различитим животним 

ситуацијама људи у средњем веку на територији Србије: село -град, живот 

некад и сад (становање, исхрана, рад, дечи је игре, школовање, понашање, 

ратовање...). 

- Прошлост српског народа (упознати се са значајним догађајима из националне 

прошлости: сеобе Срба, простор на коме су Срби живели, Први и Други српски 

устанак...). 

- Уочити везу између историјских збивања у свету и код нас (Први и Други 

светски рат...). 

- Стварање што објективније слике о догађајима из прошлости коришћењем 

различитих историјских извора. 

- На временској ленти хронолошки одредити развој (континуитет и 

дисконтинуитет ) државе Србије и упознати се са њеним владарима, почев од 

лозе Немањића па све до данас. 



 

 

I тема:  

Моја домовина део света 

- одређује појам државе, упућује на основне одреднице државе Србије и њено 

географско и стратешко лоцирање у простору и на карти. Усвајањем садржаја 

ове теме ученик треба да добије одговор на питање:"Зашто је Србија моја 

домовина?" и да развије осећај припадности без обзира на разноврсну 

мултиетничку, мултинационалну и мултиконфесионалну структуру. Потребно је 

да упозна природно кретање и основне структуре становништва Србије, схвати 

узрочно- последичне везе ових одлика у урбаним и руралним срединама (село-

град). 

Важно је уочити узајамна права и обавезе државе и грађана и умети их 

препознати у правилима која регулишу односе у држави и обезбеђују једнака 

права свих њених грађана. 

У оквиру ове теме неопходно је оспособљавати их за интеграцију у светску 

културну баштину, без асимилације, уз очување и неговање националног 

идентитета. 

Неопходно је сазнати шта их чини децом једног света и оспособљавати их за 

свакодневну примену Конвенцијом декларисаних права. Упознати се са 

међународним и домаћим организацијама и манифестацијама које су "гаранти" 

дечијих права. 

II тема:  

Сусрет са природом 

- у оквиру ове теме систематизују се знања и надограђују појмови живе природе 

из претходних разреда, груписањем на основу карактеристичних сличности и 

поделом на основу суштинских разлика. Упознавање флоре и фауне наше 

земље- разноврсности, богатства, угроженост, али и сагледавање значајне 

улоге човека у заштити и обнављању живог света  

- одржању еколошке равнотеже ради сопственог опстанка. Важно је 

сагледавање значаја и могућности производње здраве хране при узгоју 

животиња и гајењу биљака. 

Запажање и праћење неких природних појава и облика адаптације кроз 

промене и понашање живог света, основни је предуслов разумевања и 

схватања прилагођавања као основног услова опстанка. Ове процесе погодно 

је хронолошки пратити, код различитих живих бића, и доводити у везу са 

променама годишњих доба, као и увиђањем веза између живе и неживе 

природе. 



 

У оквиру ове теме спада и комплексно сагледавање човека као живог и свесног 

друштвеног бића. Спознавање себе и својих основних животних потреба и 

развијање навика здравог живљења. Поред одговорног односа према себи 

неопходно је развијати једнако одговоран однос ка другима и свом комплетном 

окружењу. Неговати суживот кроз: уважавање различитости, толеранцију, 

хуманост, солидарност, емпатију... 

Човек -дете, као друштвено биће дат је као окосница од које зависе односи који 

владају у свету. Он је регулатор у односима различитих животних заједница и 

друштвених средина што се не сме губити из вида при обради ове теме, али и 

свих осталих тема у оквиру овог наставног предмета. 

III тема:  

Истражујемо природне појаве 

- *Садржаји ове теме у наставном процесу реализују ученици самосталним 

извођењем огледа уз подршку учитеља.  

Истраживањем и уочавањем узрочно-последичних веза, издвајањем 

параметара, увиђањем њихових међусобних односа и закључивањем долази се 

до систематизовања претходних сазнања на вишем нивоу.  

Тако се кроз феноменолошки приступ изучавају појаве, процеси и својства 

материјала, стварају контуре појмова из наведених области и елементарно 

разумевају односи а потом се омогућује трансфер на препознавање истих у 

непосредном окружењу и примену у свакодневном животу. 

Ради лакшег разумевања садржаја ове теме погодно је успостављати сталну 

корелацију како са свакодневним искуственим сазнањима, тако и са садржајима 

других тема унутар предмета (посматрати различите начине кретања животиња 

и облике механичког кретања и уочити шта од чега зависи у кретању по земљи, 

води и ваздуху -II тема -Сусрет са природом. Својства и промене материјала 

повезати са садржајима из IV теме -Рад, производња, потрошња...).  

IV тема:  

Рад, енергија, производњаи потрошња 

-кроз реализацију садржаја ове теме неопходно је уочити разлику између рада 

човека и "рада животиња". Потребно је сагледати рад као суштинску (планску) 

активност човека и увидети све неопходне предуслове, сврху и смисао људске 

делатности као и односе према процесу и продуктима људског рада. 

Истовремено морају се сагледати расположиви ресурси, погодне производне 

технологије и увидети потреба рационалне потрошње.  

Сагледавање "граница" природних ресурса и последица њихове 

неконтролисане потрошње потребно је повезати са неопходношћу штедње, 

рециклаже и могућностима ревитализације обновљивих ресурса. 



 

Енергију треба сагледати као свакодневну људску потребу. Упознати се са 

обновљивим и необновљивим изворима енергије, увидети неопходне уштеде 

енергије у свакодневном животу и раду. 

 Важно је усмеравати пажњу ученика касагледавању недовољно искоришћених 

и еколошких енергетских извора у свом окружењу (слама, кукурузовина... ветар, 

вода, сунце). 

Технологије треба сагледати као процесе прераде сировина и путеве доласка 

до производа, као и начине коришћења и производње енергије. Важно је 

разликовати "чисте и прљаве" технологије и увидети значај заштите животне 

средине. 

Потребно је знати од чега зависи делатност људи у различитим крајевима и 

насељима Србије. Увидети везе између понуде и потражње, маркетинга, 

трговине и потрошње, могућности и значаја размене производа. Све ставке ове 

теме пожељно је разматрати са аспекта одрживог развоја.  

Садржаји унутар теме су у непосредној корелацији са свим осталим темама 

предмета Природа и друштвои могу се преко временске ленте (пратити кроз 

простор и време) развојно сагледавати и поступно усвајати. 

Vтема:  

Осврт уназад-прошлост 

- Преко садржаја ове теме омогућује се сналажење ученика у времену и 

простору. Проналажењем информација из различитих историјских извора 

(писаних, материјалних или усмених) сагледавају се поједини догађаји и 

збивања из прошлости и одређује се њихов редослед (шта се десило пре, шта у 

току догађаја а шта после). Лоцирањем догађаја -датума на временској ленти 

сагледава се време догађања радње.  

Ради добијања што објективније слике протеклих збивања морају се сагледати 

и околности - контекст догађања. На овај начин омогућује се ученицима да 

стекну комплексну слику времена у коме се радња (догађај) дешава и тако 

увиде узрочно-последичне везе праћених збивања из протеклих времена.  

Сагледавањем претходника и следбеника директно се прати хронологија и 

кретање кроз време, а сагледавањем савременика (догађаја, личности...) у 

једном временском раздобљу (години, деценији... веку) из различитих области 

уз помоћ разноврсних историјских извора сагледава се контекст(околности, 

окружење) значајних догађаја -збивања.На тај начин се посредно сагледава 

прошлост, одређује хронологија и поступно схвата развој одређених 

друштвених збивања. У оквиру ове теме потребно је сагледати начин живота 

људи у средњем веку на територији Србије. Такође је потребно упознати се са 

значајним догађајима из националне прошлости и умети их лоцирати на 

временској ленти -одредити хронологију. 



 

Преко временске ленте може се пратити развој државе Србије од лозе 

Немањића до данас само у најелементарнијим контурама како би се ученици 

ослободили непотребне фактографије, а ипак сагледали развој српске државе 

(јачање, слабљење, нестајање, оживљавање модерне српске државе, успоне и 

падове...). 

Наведене теме представљају структуру садржаја програма наставног предмета 

Природа и друштво за четврти 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 садржаја 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 

проблемскоструктурирање садржаја као подстицај радозналости и 

интелектуалне активности деце.  

У четвртом разреду предност и даље имају истраживачке активности засноване 

на чулном сазнању, али и разумевању узрочно-последичних веза уочених кроз 

експеримент, 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 и реализације наставе, од учитеља се очекује да оствари 

интегрисани тематски приступ самосталним избором кохерентних и 

компатибилних садржаја из наведених тема. Он има могућности да комбинује 

садржаје унутар предмета, као и оне на нивоу разреда, и из других наставних 

предмета, да на основу њих примењује мултидисциплинарни приступ при 

изграђивању појмова. При томе треба поштовати одреднице принципа 

корелације на свим нивоима (предметном, разредном и међупредметном), 

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 четвртом разреду (Чувари природе, Рука у 

тесту, Народна традиција, Грађанско васпитање, Верска настава...) 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 одизбора 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 

као и амбијент у коме се настава реализује. 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 оспособљеносту 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 унутрашњихзапажања; 

- 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. 

Већина циљева и задатака овог наставног предмета постиже се кроз 

непосредну истраживачку активност деце уз 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 реалан контекст (животни простор) за 

упознавање природе или друштва, односно света око нас. 



 

 Променљивост амбијента обезбеђује сагледавање исте ствари са различитих 

аспеката у различитим 

околностима и различитим појавним формама. 

 

Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни процес 

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, како би се знања стицала у 

реалном контексту. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за четврти 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-оцењивање треба обављати континуирано, 

уважавајући интересовања и активности ученика у процесу учења, а у складу са 

индивидуалним развојним способностима. Обавеза учитеља је да 

организовањемнаставе -учења, утиче мотивационо и подстицајно на развој 

способности ученика -уз максимално коришћење диференцираних захтева и 

интересантних начина радау 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 постављенихстандарда, 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.  

Оцењивање ученика овог предмета неопходно је усагласити са одредбама 

Закона о изменама и допунама Закона основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС", бр. 58/04 и 62/04) као и Правилника о 

оцењивању ученика основне школе ("Службени гласник РС", бр. 93/04 и 92/05). 

Учитељ је дужан да постављене циљеве и задатке програма реализује кроз 

наставу и остале организационе форме рада у школи и изван ње , без додатног 

оптерећења родитеља и њиховог обавезног ангажовања у остваривању 

програма.  

Родитељи као потенцијални учесници у реализацији програма могу бити 

добровољно ангажовани као расположиви ресурси локалне средине у 

зависности од њихових знања, могућности и хтења. 



 

ПРЕДМЕТ:    Природа и друштво 

Годишњи фонд часова:     72 

За обраду новог градива:   41 

За друге типове часова:     31 

 

 

Циљ  наставе :Упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Задаци наставе: Ученици треба усвајањем знања, умења и вештина да развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне 

способности 

Оперативни  задаци : Развијање основних научних појмова из природниг и друштвених наука. Развијање основних појмова о ширем 

природном и друштвеном окружењу – завичају. Развијање основних елемената логичког мишљења. 

Корелација: Српски језик, Ликовна култура, Музичка култура, Народна традиција 

Начин остваривања програма: Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни процес обогаћен осталим облицима 

активности у оквиру школског програма. 

Уџбеник за реализацију програма: И.Васиљевић, А.Блажић, В.Радовановић- Пеневски, Природа и друштво 4, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
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рада 

 

 

Метод 

рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Србија – моја домовина 12 7 3 - 1 1  Фронтални, 

индивидуа

лни, групни 

Вербална, 

рад на 

тексту, 

практичан 

рад 

Уџбеник, 

Приручник за 

учитеље, карта 

Србије, 

разгледнице, 

видео-запис 

            

        



 

2. Низијска и брдско – планинска 

област Србије 

11 6 4 - 1 -  Фронтални, 

индивидуа

лни, групни 

Вербална, 

рад на 

тексту, 

практичан 

рад 

Уџбеник, 

Приручник за 

учитеље, карта 

Србије, 

разгледнице, 

видео-запис, 

пластелин, 

музички CD, 

колаж папир 

            

3. Прошлост Србије 17 11 4 - 1 1  Фронтални, 

индивидуа

лни, групни 

Вербална, 

рад на 

тексту, 

практичан 

рад 

Уџбеник, 

Приручник за 

учитеље, песма 

Шта су између 

осталог радили 

Стари Словени, 

епске народне 

песме, епизоде 

ТВ серије „Вук 

Караџић“ (CD) , 

музички CD 

  

 

       



 

4. Сусрет са природом 10 6 2 - 1 1  Фронтални, 

индивидуа

лни, групни 

Вербална, 

рад на 

тексту, 

практичан 

рад, 

демонстрат

ивна 

Уџбеник, 

Приручник за 

учитеље, песма 

Кад би дрвеће 

ходало, кесице 

чаја, воће, 

поврће, књиге о 

биљкама и 

животињама и 

човеку, музички 

CD 

            

5. Испитивање материјала 10 4 3 1 1 1  Фронтални, 

индивидуа

лни, групни 

Вербална, 

рад на 

тексту, 

практичан 

рад, 

демонстрат

ивна 

Уџбеник, 

Приручник за 

учитеље, 

материјал и 

средства за 

извођење 

огледа 

 

         

6. Истражујемо природне појаве - 

кретање 

6 4 - 1 - 1  Фронтални, 

индивидуа

лни, групни 

Вербална, 

рад на 

тексту, 

практичан 

Уџбеник, 

Приручник за 

учитеље, 

материјал и 



 

рад, 

демонстрат

ивна 

средства за 

извођење 

огледа, лопте, 

пластичне 

кутије, столице 

            

7. Човек и природа – сировина, 

енергија, рад 

6 3 2 - - 1  Фронтални, 

индивидуа

лни, групни 

Вербална, 

рад на 

тексту, 

практичан 

рад, 

демонстрат

ивна, 

материјал 

за израду 

ветрењаче 

– дрво, 

папир... 

Уџбеник, 

Приручник за 

учитеље, 

материјал за 

израду 

ветрењаче – 

дрво, папир... 

         

УКУПНО 72 41 18 2 5 6     

 

 

 

 



 

Природа и друштво - стандарди 

Редни 
број 

наст.темe 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ- 
ОБЛАСТИ 

Стандарди Број часова 
по теми 

Број 
часова 
обраде 

Остали 
типови 
часова 

1. Србија- моја домовина 2.4.4., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 3.4.1., 12 7 5 

2. Низијска и брдско- 
планинска област Србије 

2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.4.4., 2.6.1., 2.6.2., 
2.6.3., 3.4.1. 

11 6 5 

3. Прошлост Србије 2.4.5., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7., 3.6.1.  17 11 6 

4. Сусрет с природом 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 
2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 3.1.1., 3.5.1. 

10 4 6 

5. Испитивање материјала 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 
3.3.1., 3.3.2. 

10 4 6 

6. Истражујемо природне 
појаве - кретање 

2.4.1.  6 4 2 

7. Човек и природа – 
сировина, енергија, рад 

2.1.2., 2.1.6., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 
2.3.2. 

6 3 3 

 



 

 

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; 

- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за 

увођење у визуелно мишљење; 

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

- стварати услове да ученици на сваком часу у процес 

у 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 само сталном 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 

Ученици треба да: 

-разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

-граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и 

ликовних појава у животу; 

-усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са 

односима боја; 

-ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним 

изразом и сценским амбијентима); 

-препознају ликовне технике. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I КОЛАЖ, ФРОТАЖ, ДЕКОЛАЖ И АСАМБЛАЖ 

(површински и тродимензионални колаж) (6+4) 

1. Колаж (дводимензионално-површински колаж)  

Појмови: колаж, фротаж, деколаж, асамблаж 

2. Фротаж (површинске игре) 

3. Деколаж (наслојавање, доцртавање, досликавање...) 

4. Асамблаж (тродимензионални колаж, инсталације, проширени медији...) 

 

II ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ ПРОСТОРУ И У РАВНИ 

(6+4) 

Компоновање апстрактних облика у простору према положеној, косој или 

усправној линији 

Организација бојених облика у односу на раван у простору 

Организација тродимензионалних облика у простору и на равни 

Појмови: акварел, пастел, темпера 

 

 



 

III СЛИКАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ (6+4) 

Карактеристике акварел технике 

Карактеристике пастелних боја и креда у боји (суви пастел и воштани пастел) 

Карактеристике темпера боја  

Појмови: материјали и технике 

 

IV ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ (6+4) 

Црвена + жута = наранџаста  

Црвена + плава = љубичаста  

Жута + плава = зелена  

Појмови: основне боје, изведене боје  

 

V ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, ВОЛУМЕН, БОЈА, ПРОСТОР (16+8) 

1. Линија -простор 

2. Површина -простор 

3. Волумен -простор 

4. Боја -простор 

5. Линија, површина, волумен, боја -простор 

Појмови: волумен 

VI 

АМБИЈЕНТ -СЦЕНСКИ ПРОСТОР (6+4) 

1. Идејна решења за израду маски 

2. Израда маски 

3. Израда сцене 

4. Предлог за кореографију, музику, костим 

5. Израда сцене 

6. Реализација по групама или у целини 

Појмови: амбијент и сценски простор 



 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

I Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж 

Имајући у виду наставу ликовне културе у целини и савремени приступ 

медијима под називом проширени медији, сматра се да је ова целина 

најпримеренија за увођење ученика у нова искуства. Када се приђе реализацији 

садржаја колажа,  

одмах се мисли на већ постојеће извесно искуство ученика о колажу, с тим што 

се најчешће води рачуна о примерености захтева узрасним могућностима 

ученика па су се у пракси најчешће тражила решења по логици шаљивог 

колажа. То значи да су преузимани различити облици којима су стварани неки 

нови облици по личном нахођењу сваког ученика. Пракса је показала да се у 

таквим ситуацијама често добијају духовита решења. Такво искуство је 

примерено за ученике, стога се почиње од површинског колажа. У даљем раду 

такви колажи могу да буду изванредан материјал за одлепљивање, поновно 

лепљење, доцртавање, досликавање, те се од ученика тражи извесна доза 

упорности што је могуће на том узрасту. То је истовремено шанса за ученике да 

направе неко ново решење а и да се сам водитељ наставног процеса припреми 

за процену новонасталих остварења. Такви радови могу да буду подведени под 

назив деколажа. Да би ученици сачинили фротаж могу се користити природни и 

вештачки облици као подлога преко које ће ученици стављати тањи папир и 

потом са оловкама које у себи имају меки графитни уложак превлачити преко 

папира да би се одштампали највиши делови (рељефност -структура 

материјала који се налази испод папира).  

Када се ради о асамблажу, мисли се на повезивање тродимензионалних облика 

у нове за ученике смисаоне целине. Без обзира на вештачке или природне 

облике које ученици уграђују у свој рад, потребно је да наставник ограничи број 

материјала исте врсте да би ученици лакше дошли до својих смисаоних 

решења. Оваква целина програма је у тесној вези са проширеним медијима у 

савременој уметности. То ће бити уједно и прилика за препознавање савремене 

уметности у музејима и галеријама. Самим тим, намеће се обавеза наставнику 

да ученике повремено води на изложбе које се налазе у њиховом непосредном 

окружењу. 

II Разумевање тродимензионалних облика и рад на њима 

Ова целина је логичан наставак претходне целине програма о асамблажу, са 

другом систематизацијом, када се може почети с радом полазећи од 

апстрактних облика неког предмета. Заправо, мисли се на нефигуративне 

облике који се у даљем раду могу супротставити фигуративним облицима. Пре 

свега се мисли на облике које можемо препознати у природи или на облике које 

је човек створио а не препознајемо их у природи. На пример, облик шоље, 



 

препознајемо према карактеристичним линијама. Ако бисмо избрисали линије 

дршке и карактеристичну линију која чини облик шоље, добићемо 

нефигуративан облик -апстрактни облик. Такав приступ се може начинити у 

свим ситуацијама када се цртају или сликају миметички облици. На самом 

почетку реализације ове целине, ученици могу да цртају са оловкама, са 

ознаком Б, ради лакшег интервенисања у процесу рада. Потом могу да користе 

и сликарске технике, али најпримеренији је тродимензионални рад. Не треба 

заобићи класичне материјале као што је глина, али су посебно захвални 

вештачки материјали као што су делови дечјих играчака, који могу да сачине 

неки нови облик у складу са њиховом маштом. 

 

III Сликарски материјали и технике 

Како су ученици до 4. разреда, па и у 4. разреду, користили темпере као 

сликарски материјал, сматра се да је од посебне важности да науче које су 

карактеристике акварела, темпере или гваша. Акварел технику карактерише 

лазурни начин сликања, што значи да се више користи вода са благим 

тонирањем боје, а слика делује свеже без црне и беле боје.  

Темпера је покривајућа боја, наноси се више у виду пасте, што значи да таква 

слика подноси наслојавање, за разлику од акварела, што подразумева добро 

промишљање која ће боја да се стави на коју површину. У темпери се може 

више пута наносити боја преко исте површине. Уз додатке беле окривајуће боје 

и мешање других боја с белом, добија се гваш техника. Сматра се да с овим 

знањима ученик касније може успешно да прати наставу ликовне културе. 

 

IV Основне и изведене боје 

Ученици су до сада користили све боје без познавања карактеристика боја, већ 

су сликали према свом осећају, уз помоћ маште, углавном по логици 

аперцепције. У овој целини би требало да добију елементарна знања о 

основним и изведеним бојама, што значи да ће мешањем жуте и црвене добити 

наранџасту, да ће мешањем плаве и црвене добити љубичасту као изведену, и 

напокон мешањем жуте и плаве да ће добити изведену зелену. После тих 

искустава ученици могу урадити и неке вежбе по перцепцији или аперцепцији 

користећи и основне и изведене боје. 

 

V Линија, површина, волумен, боја, простор 

У оквиру ове целине рачуна се на повезивање ученикових искустава о 

линијама, површинама и волумену у одређеном простору. У таквом процесу 

биће од изузетне важности да ученици раде по перцепцији, посматрајући пре 



 

свега природне облике и боје. У овој целини програма ученици разредне 

наставе први пут осмишљеније треба да раде по перцепцији. На наставнику је 

да пронађе мање природне облике, чиме ће упутити ученике да сами откривају 

богатство природе, проналазе природне облике, да врше анализу када ће моћи 

у свим техникама да изразе шта осећају док посматрају неки природни облик. 

Најпримереније је да свако дете има свој модел који ће посматрати, чиме се 

постиже избегавање академске поставке мртвих природа. Поред цртања и 

сликања, препоручује се и рад у глини која је најзахвалнија за развој моторике, 

а у функцији је опажања и преношења немиметичког преношења посматраног 

природног облика. 

VI Амбијент -сценски простор 

Ако се пође од чињенице да сви живимо у неком амбијенту, посебно је важно да 

се са ученицима разговара о карактеристикама појединих амбијената. Амбијент 

учионице, амбијент кухиње, амбијент улице, амбијент аутобуске станице, 

игралишта... Дакле, у целини гледано, сваки амбијент је карактеристичан по 

нечему, на наставнику је да заједно са ученицима извуче посебне детаље о 

неком препознатљивом амбијенту. У духу таквог захтева, ученици могу да раде 

сцену, маске, костим, да се определе за музику, али је најважније да се цео 

процес одвија кроз игру. У тој игри ученици ће доћи до сазнања о искуствима 

цивилизације, што се може пронаћи у литератури, а самим тим и повезивање 

оваквог садржаја са другим областима, посебно са књижевношћу, музичком 

културом, позориштем. 



 

ПРЕДМЕТ:    Ликовна култура 

Годишњи фонд часова:     72 

За обраду новог градива:   39 

За друге типове часова:     33 

 

 

Циљ  наставе : Подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловање у складу са демократским опредељењем друштва 

и карактером овог наставног предмета. 

Задаци наставе: Развијање способности ученика за опажање облика, величина, боја; развијање визуелног мишљења;препознавање 

традиционалне, модерне, савремене уметности. 

Оперативни  задаци: Развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности кроз адекватне методе и технике.  

Корелација: Српски језик, Музичка култура, Народна традиција 

Начин остваривања програма: Програм се остварује кроз различите видове наставе и методе примерене градиву и узрасту ученика. 

Уџбеник за реализацију програма: Мирјана Живковић , Ликовна култура 4, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

 

 

 

 



 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА – ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Линија, површина, волумен, 

боја, простор 

18 7 1 10 - -  фронтални, 

индивидуал

ни 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна, 

илустративна

, 

експеримент

ална, 

практични 

рад 

Ликовна 

култура 4, 

фотографије, 

репродукције, 

блок бр.5, 

мека графитна 

оловка, 

тушеви у 

боји, дрвене 

бојице, 

музички диск, 

темпере, воће, 

предмети, 

глинамол 

2. Свет боја 12 10 1 1 - -  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

пару 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна, 

илустративна

, 

Ликовна 

култура 4, 

тегла, 

темпере, 

безбојни лак, 

репродукције 



 

експеримент

ална, 

практични 

рад, 

хеуристичка 

уметничких 

дела, народне 

рукотворине, 

саксије за 

цвеће, 

музички диск 

3. Слика 8 7 1 - - -  фронтални, 

индивидуал

ни 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна, 

практичан 

рад, 

експеримент

ална 

Ликовна 

култура 4, 

репродукције 

уметничких 

дела, креде у 

боји, темпере, 

водене боје, 

фотографије 

4. Моја машта може свашта 14 5 1 8 - - -- фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, рад 

у паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

хеуристичка, 

демонстрати

вна, 

практичан  

рад 

Ликовна 

култура 4, 

флис папир, 

шљокице, 

тање жице, 

музички диск, 

картони, 

предмети и 

материјали за 

украшавање, 

фотографије 

из часописа, 

тканина, 



 

предмети 

храпавих 

површина, 

дрвене и 

воштане боје 

5. Обликујем 8 2 1 5 - - - фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, рад 

у паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна, 

екперимента

лна, 

практичан 

рад 

Ликовна 

култура 4, 

фотографије 

уметничких 

дела, глина, 

музички 

инструменти, 

музички диск, 

картони 

6. Амбијент – сценски простор 12 8 - 4 - -  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, рад 

у паровима 

дијалошка, 

монолошка, 

текстуална, 

практичан 

рад, 

демонстрати

вна 

Ликовна 

култура 4, 

фотографије, 

текст, дрвене 

боје, темпере, 

картон, лепак, 

музички диск, 

картонске 

кутије, маске, 

костими, 

сценографија 

УКУПНО 72 39 5 28   

 



 

Ликовна култура- стандарди 

Редни 
број 

наст.темe 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ- 
ОБЛАСТИ 

Стандарди Број часова 
по теми 

Број 
часова 
обраде 

Остали 
типови 
часова 

 

1. 
Линија, површина, волумен, 

боја, простор 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 2.1.2., 3.1.1., 3.2.3. 18 7 11 

2. 
Свет боја 

1.1.1., 1.1.2., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 3.1.1., 
3.1.2., 3.2.2., 3.2.3. 

12 10 2 

3. 
Слика 

1.1.2., 1.2.3., 1.3.3., 2.2.1., 3.1.1., 3.1.2., 
3.2.2., 3.2.3. 

8 7 1 

4. 
Моја машта може свашта 

1.1.1., 1.1.2., 1.3.2., 2.3.1., 3.1.2. 14 5 9 

5. 
Обликујем 

1.1.1., 1.3.3., 2.1.1., 2.1.2., 2.3.1., 3.1.2. 8 2 6 

6. 
Амбијент – сценски простор 

1.3.2., 1.3.4., 2.3.1., 3.2.3., 3.3.1., 3.3.2., 
3.3.4. 

12 8 4 

 



 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљеви и задаци:  

-певају песме по слуху; 

-певају песме солмизацијом; 

-обраде просте и сложене тактове; 

-усвајају основе музичке писмености; 

-свирају на дечјим музичким инструментима; 

-изводе дечје, народне и уметничке игре; 

-импровизују мелодије на задани текст; 

-упознају звуке разних инструмената; 

-слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

 

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 (ученици и школа, 

годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, 

животиње...). 

-Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре). 

-Певање наменских песама као звучна припрема за поставку музичке 

писмености. 

б) Свирање 

-Свирање пратње за бројалице, песме, игре на ритмичким дечјим 

инструментима. 

-Свирање песама на мелодијским инструментима Орфовог инструментаријума. 

-На основу искуства у извођењу 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), различит темпо, динамичке разлике, различита расположења на 

основу изражајних елемената,као и композицију коју су слушали, а на основу 

карактеристичног одломка. Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу 

музике у свакодневном животу. 

Стварање музике 

-Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, 

песме, приче, стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука 

(глас, тело, Орфов инструментаријум). 

- Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

- Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска 

допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, састављање 

мелодије од понуђених двотактних мотива. 

- Импровизација мелодије на задани текст. 

- Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима Орфовог 

инструментаријума. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

У склопу осталих предмета основне школе музичка култура је једна од 

најважнијих дисциплина која утиче на свестрани развој личности савременог 

друштва.Настава музичког васпитања тежи ка свесном усвајању знања и 

вештина тако да музичка уметност постане потреба сваке личности. Свесно 

музичко описмењавање почиње крајем трећег, односно у четвртом разреду. 

Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса ученици се 

оспособљавају да активно учествују у музичком животу своје околине.Настава 

музичке културе остварује се међусобним 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 четвртом разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, 

опонашањем демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих звучних 

помагала. И даље се ради на упознавању музичког писма, што траје до краја 

основног школовања. Усвајањем вештине читања нота омогућава се ученицима 

лакше и тачније певање 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 четвртом разреду 

Певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем, описмењавање 

ученика: 

- Дечје песме. 

- Игре са певањем. 

- Утврђивање музичког речника у вези са певањем/свирањем: p(piano) за тихо 

певање/свирање, mf(mecoforte) средње гласно, полугласно певање/свирање, 

f(forte) за гласно певање/свирање. 

- Усвајање музичког речника у вези са певањем/свирањем:  

Crescendo(крешендо) за постепени прелаз из тишег у јаче певање/свирање, 

decrescendo(декрешендо) за постепени прелаз из јачег у тише певање/свирање. 

- Усвајање музичког речника у вези са темпом (брзином) којом се изводи једно 

музичко дело: за лагани темпо називи су Adagio(адађо) или Andante; за 

умерени темпо Moderato; а за брзи темпо Allegro(алегро). 

- Савладавање тонске висине и солмизације. 

- Усвајање музичког писма и појмова: цела нота и пауза; нота четвртине са 

тачком; корона; појам и називи интервала; Ц дур лествица; ступањ; степен и 

полустепен; знак за репетицију, прима и секунда волта; дводелни и троделни 

облик песме. 

Свирање 

- Свирање и певање модела и наменских песама као звучна припрема за 

поставку музичке писмености. 

- Извођење песама на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија.  

- Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, 

развијањемоторике). 



 

Слушање музике 

- Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, 

музички инструменти); 

- Навикавање ученика на пажљиво слушање музике; 

- Подстицање изражавања ученика о слушаном делу; 

- Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва. 

Музичко стваралаштво 

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песама; 

- Измишљање 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 стих или на стих који је предложио 

учитељ; 

- Осмишљавање покрета уз музику; 

- Слободно музичко изражавање. 

 

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 с важећим нормативима.Сазнајни 

процес у настави музичке културе заснива се на доживљавању музике кроз 

песму и слушање музике. Песма је, као облик рада, основ за формирање и 

развијање слуха и гласа, музичке писмености. 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.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; 

- стваралачки рад; 

- хорско и оркестарско музицирање. 

 

ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА 

Извођење музике 

Певање у четвртом разреду јесте певање по слуху и певање са нотног текста. 

Потребно је да ученици, поред певања песама по слуху, науче читање и 

писање нота као и осталих музичких знакова помоћу којих ће сами доћи до 

мелодије. Да би се што правилније извела обрада песме са нотног текста, 

потребно је да ученици:  

- анализирају нотни текст 

- Кроз уочавање тоналитета, такта, темпа, ритмичких вредности које се налазе 

у мелодији, имена тонова и начина њиховог певања, ознака за: динамику, 

репетицију, прима и секунда волту; 

- обраде ритам на неутрални слог, 

- Ритам песме најбоље ће усвојити ако певају песму неутралним слогом на 

једном тону уз тактирање. Ритмичко читање нотног текста не треба обрађивати 

ако је ритам једноставан и ученицима јасан; 

- обраде ритам парлато 

- За добар парлато није довољно да је савладан само ритам, већ је потребно 

познавање положаја и назива тонова у виолинском кључу. Ако ученицима нису 

најјаснији неки тонови потребно је констатовати о којим је тоновима реч, затим 

их извести у споријем темпу, а онда целу композицију извести у одговарајућем 

темпу. У току обраде ритма комбиновати оба начина ритмичког бројања тонова 

- куцање и тактирање.   



 

Куцање је погодно за равномерно бројање основних јединица, а тактирање због 

лакшег усвајања врсте такта и нагласака у њему; 

- певају солмизацијом 

- На табли или на хамеру треба да стоји исписана цела песма у виду 

мелодијске вежбе без речи. Пре певања песме солмизацијом, добро је 

распевати ученике певањем каденце, или појединих тонова лествице који ће 

чинити интервалске покрете из саме песме. Прво певање је певање без 

тактирања да би наставник проверио интонирање тонских висина. Наредна 

певања су истовремено тактирање и певање песме док се мелодија не савлада. 

Уколико ученици погрешно  певају неко место у песми, интонативно или 

ритмички, потребно је одмах зауставити певање и исправити грешку; 

- обраде текст 

- Одговарајућим разговором објаснити ученицима да би научена мелодијска 

вежба, додавањем литерарног текста, могла да постане песма. Неопходно је 

код ученика пробудити жељу за учењем текста песме. Текст песме треба 

изговорити правилно, а непознате речи је потребно објаснити. Пожељно је 

повезивање музичких садржаја са садржајима осталих предмета, а посебно са 

наставним предметом Природа и друштво; 

- певају песму са текстом, односно да се ослобађају солмизационих слогова и 

повезују ритам и мелодију са текстом у једну целину 

- Литерарни текст треба исписати испод нота, тако да испод сваке нотне 

вредности стоји по један слог речи. Уместо солмизационих слогова са 

ученицима певати слогове речи; 

- утврђују и изражајно дотерују песму 

- Користити способност и предзнање ученика о музичким елементима погодним 

за одсликавање литерарног текста, нпр. темпо и динамика. Уколико је темпо 

назначен, онда ученицима треба указати на значење те ознаке, као и на њену 

повезаност са карактером композиције. Ако темпо није назначен, наставник 

може сам да га одреди, а да ученицима објасни разлоге за такву одлуку. Бољи 

поступак је певање песме у неколико различитих темпа, а ученицима 

препустити да се определе за прави темпо на основу доживљеног утиска.  

За изражајно певање важна је правилна динамика. Она произлази из мелодије 

песме, али и из добре психолошке анализе литерарног текста. Пожељно је 

певати композицију у динамичком распону од pp до mf због особености дечјег 

гласа. Код ученика нижих разреда форте певање може изазвати негативне 

последице као што су промуклост и слабија певачка издржљивост. Ако 

наставник не поседује гласовне способности којима би изражајно отпевао 

песму, тада ће речима, сликовито, објаснити значење динамичких ознака. 



 

После обрађене песме, где је то могуће, користити драматизацију текста и 

илустрацију песме како би ученици узели активно учешће у раду; 

- изводе песму уз инструменталну пратњу 

- Да би ученицима представио извођење композиције у виду музичког 

доживљаја, наставник ће свирати на неком хармонском инструменту. Уз певање 

научене песме могу се користити за пратњу и дечји музички инструменти 

Орфовог инструментаријума; 

Настава нема задатак да ствара уметнике, већ код ученика развија љубав 

према уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже њихов свестрани 

развој, оплемењује га и улепшава му живот. Приликом избора композиција 

наставник има слободу, али мора пазити да буду заступљене дечје, народне, 

пригодне песме других народа, као и песме савременог музичког стваралаштва 

за децу. Наставник треба, ради актуелизације програма, да научи децу и неку 

песму која није наведена у препорученом избору за певање, ако то одговара 

циљу и задацима програма и ако задовољава критеријуме васпитне и 

уметничке вредности. 

Свирање 

Свирање на инструментима Орфовог инструментаријума развија код ученика 

свест о сопственим могућностима, а поред певања пружа му задовољство и 

лично уживање. Свирањем се ученици укључују у разне облике музичког 

комуницирања, активира се њихова радозналост, развија интересовање за 

инструментално музицирање, регулише се и ослобађа моторика, негује се 

интересовање за групне музичке активности... 

Кроз свирање ученици развијају: 

- осећај за лепо, ритам, динамику, темпо; 

- способност меморисања музичких целина, примене музичке писмености. 

У току школовања корисно је да сваки ученик свира на инструментима Орфовог 

инструментаријума. Да би ученик уживао у свирању његови покрети треба да 

буду: 

- опуштени, 

- да што боље искористи могућности инструмента, 

- да са својим инструментом изгледа лепо, што подразумева отклањање сваке 

неспретности при покретима. Уживајући у свирању на приредбама ученик ће 

своје одушевљење реносити на оркестар и публику. Наставник може сам, 

према расположивим инструментима, да прави аранжмане за песме, малу 

музичку драматизацију или музичку игру тако да употпуни звучни утисак и 

обогати извођење. 



 

Слушање музике 

Од свих облика музичко-васпитног рада слушање музике поред стваралачке 

активности најјаче делује на формирање ученикове индивидуалности. Ученик 

треба да је током целог свог школовања у директном додиру са добром 

музиком намењеном његовом узрасту. Слушање музике треба да допринесе да 

настава тече у радосној и ведрој атмосфери. Помоћу музике ученици треба да 

ступе у додир са уметничким изразом богатог регистра људских мисли и 

осећања (храбрости, радости, одушевљења, туге итд.). 

Своје доживљавање музике ученици могу испољити: покретом, мимиком, 

описом, причом или разговором. Композиције које се слушају морају својим 

трајањем, садржајем и музичким  

изразом одговарати могућностима перцепције ученика, што значи да су: 

- кратке, 

- вокалне или приче илустроване музиком, 

- вокално-инструменталне. 

Најпогодније за прво слушање и упознавање музике су приче илустроване 

музиком чији су литерарни садржаји донекле познати и у којима ће ученик по 

музичким наговештајима наслутити садржај који следи. У причама у којима се 

личности приказују музиком, ученици ће уочавати који глас, темпо или ритам 

дочарава одређену личност. Вокално-инструменталне композиције програмског 

карактера слушају се онда када ученици могу да схвате могућности музичког 

изражавања. 

Код слушања дечјих песама са инструменталном пратњом треба уочавати и 

објашњавати текст; уочавати инструменталну пратњу и давати запажања како 

је музика илустровала текст. 

У раду на развијању ученикових могућности за доживљавање и примање 

музике наставник може да користи дела и програмског и апсолутног карактера 

да би изградио и развио његове естетске и емотивне особине. У раду на 

слушању музике главна пажња треба да буде концентрисана на развијање 

ученикове љубави према доброј музици, а не на непрекидну борбу са лошом. 

Стваралачки рад  

До четвртог разреда стваралачки рад се сводио на најелементарније облике 

стваралаштва, више кроз игру и импровизацију у којој је доминирала 

маштовитост ученика. Полазећи од природног покрета, пуног личног 

расположења и доживљаја насталих под снажним утицајем ритма и музике, 

ученици су стварали слободну форму, креирајући сопствени израз, пун 

динамичности и градација из света дечје маште. Естетски квалитети настали на 



 

овај начин богатили су ученичку емотивност и разбијали физичку и психичку 

укоченост.  

Сада ће музичко стваралаштво бити разноврсније и изражајније и пружаће веће 

могућности за инвенцију.  

Стваралаштво може бити заступљено кроз:  

- музичка питања и одговоре, 

- ритмичку допуњалку, 

- мелодијску допуњалку са потписаним текстом, 

- мелодијску допуњалку, 

- импровизацију ритма на задани текст са записивањем, 

- састављање мелодије од понуђених двотактних мотива, 

- компоновање мелодије на задани текст, 

- илустрацију непознате композиције, 

- импровизацију игре и покрета на одређену музику. 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ  

Химне 

1. Државна химна  

2. Светосавска химна 

3. Школска химна  

 

Народне песме  

1. Поранила девојчица  

2. Спустила се густа магла  

3. Лепо ти је рано уранити  

4. Додола  

5. Једна стара мајка  

6. Два се петла побише  

7. Јесте ли видели мога сина Јанка  



 

8. Високо се вију лабудови 

9. Боса Мара 

10. Домаћице од куће 

11. Подуна, мори подуна  

 

Дечје песме  

1. Зима -Б. Станчић 

2. Ближи се, ближи лето -Б. Станчић 

3. Ветар -Б. Станчић 

4. Медвед Брундо -А. Кораћ 

5. Веверице -Г. Илић 

6. Има једна Марија -Г. Илић 

7. Деца су украс света -М. Субота  

8. На ливади -М. Милојевић 

9. Стигло је лето-песма из Данске  

10. Домовина -Н. Вукомановић 

11. Дечја права-С. Маринковић 

12. Прича о чобанчету са фрулицом -песма из Румуније  

13. Принцеза -С. Малушић 

14. Јесен -М. Шоуц  

15. Јесења песма -С. Гајић  

 

Свирање на Орфовим инструментима  

1. Изгубљено пиле -В. Томерлин  

2. Први снег -Б. Станчић 

3. Срећна Нова година -С. Барић 

4. Птице се враћају -народна песма из Немачке  

5. Игра коло у педесет и два 



 

6. Прва словенска игра -А. Дворжак  

 

Песме чији су ствараоци деца  

1. Чему служи срце -И. Симулов  

2. Деца могу да полете -Н. Мајдевац  

3. Пролећни сан -Ј. Драговић 

4. Понашам се попут паше -А. Бан  

Препоручене композиције за рад хорова  

1. Чај горо чарна -З. Вауда  

2. Под оном, под оном -З.Вауда  

3. Никола Тесла -З. Вауда  

4. Песме старог ратника -З. Вауда  

5. Дукун -народна  

6. Заљубљени зека -Н. Херцигоња  

7. Мало цвећа, мало птица -А. Кораћ  

8. Другарство -А. Кораћ  

9. Певач -Д. Радић  

10. Три девојке -М. Тајчевић  

11. Јана шета -М. Тајчевић  

12. Успаванка -Брамс  

13. Врабац и мачка -М. Милојевић  

14. Ветар -М. Милојевић  

15. Цветна ливада -М. Милојевић  

16. Српкиња -И. Бајић  

17. Моја се земља слобода зове -Б. Херман  

18. Нек свуд љубав сја -Тисо (обрада З. Вауда)  

19. Светосавска химна -запис П. Крстић  

20. Ко удара тако позно -Војислав Илић  



 

21. Тихи позив -В. Ђорђевић  

22. Жуна -Каплан  

23. Јесен на пијаци -Д. Шарковић  

24. Еци, пеци, пец -А. Обрадовић  

25. Повратак -Ј. Маринковић  

26. Све тичице запјевале -народна, обрада К. Бабић  

27. Вишњичица род родила -народна, обрада К. Бабић  

28. На Светог Саву -Б. Станчић  

29. Ода радости -Бетовен, обрада З. Вауда  

30. Када се воли -П. Поповић, клавирску пратњу приредио З. Вауда  

31. Здравица -песма из Југославије  

32. Поточара -Ј. Це  

33. Сумрак -Бетовен  

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ  

Химне 

1. Државна химна  

2. Светосавска химна  

3. Школска химна  

Народне песме и кола  

1. Народна -Крстоноше бога моле  

2. Народна -Три ђевојке друговале  

3. Народно коло -Радмилино коло  

4. Народно коло и чочек  

5. Народна из Србије -Фрулашки разговор 

6. Народна из Србије -Дим се вије на врх Чакора 

 

 



 

Домаћи композитори  

1. Новак Радуловић -Љубав се права на песку пише 

2. Славица Стефановић -Вјеруј 

3. Исидор Бајић -Српкиња 

4. Стеван Мокрањац –IX руковет  

5. Никола Србин -Херувимска песма 

6. Петар Озгијан -Мала свита за оркестар хармоника 

7. Јован Јовичић -Македонска рапсодија 

8. Непознати аутор -Зелени рукави 

 

Страни композитори  

1. Камиј Сен-Санс -Карневал животиња (Кенгури; Корњаче; Антилопе; 

Акваријум; Финале)  

2. Јозеф Хајдн -Дечја симфонија 

3. Феликс Менделсон -Свадбени марш 

4. Жорж Бизе -Свита (Дечја игра; Марш; Емпромти; Галоп)  

5. Волфганг Амадеус Моцарт -Менует 

6. Антоњин Дворжак -Словенска игра бр. 1  

7. Модест Мусоргски -Слике са изложбе (Игра пилета у љусци од јајета; Баба 

Јага)  

8. Едвард Григ -Поворка патуљака 

9. Жан Филип Рамо -Тамбурин 

10. Франц Шуберт -Музички тренутак оп. 94 бр. 3 (f-moll) 

11. Томазо Албинони -Адађо (транскрипција за оркестар и мандолине)  

12. Петар Илич Чајсковски -Наполитанска песма 

13. Петар Илич Чајковски -балет, "Лабудово језеро" (валцер из I чина; Игра 

лабудова из II чина)  

14. Фредерико Морено Тороба -Бургалеса 

15. Едвард Григ -Јутро 



 

ПРЕДМЕТ:    Музичка култура 

Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:   23 

За друге типове часова:     13 

 

 

Циљ  наставе: Развијање интересовања, музикалности и креативности; оспосовљавање за разумевање могућности музичког изражавања. 

Задаци наставе: Неговање способности извођења музике; стицање навика слушања музике; подстицање стваралаћког ангажовања у свим 

музичким активностима. 

Оперативни  задаци: Ученици треба да певају песме по слуху, певају солмизацијом, усвајају нове елементе музичке писмености, овладају 

вештином свирања на дечјим музичким инструментима. 

Корелација: Математика, Српски језик, Народна традиција, Ликовна култура 

Начин остваривања програма: Програм ће се остваривати комбиновањем наставних метода које ће ученицима помоћи у савладавању 

наставних садржаја и омогућити остварење постављених циљева.. 

Уџбеник за реализацију програма: Владица Илић, Музичка култура 4, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

 

 

 



 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА – МУЗИЧКА КУЛТУРА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Недавно сам био трећак 4 1 - 3 - -  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

дијалошка, 

текстуална, 

писањенота, 

тактирање, 

певање, 

свирање 

слушање 

музике 

 

уџбеник,CD-

плејер, 

компакт диск, 

дечји 

ритмички и 

мелодијски 

инструменти 

2. Време је за нова знања 6 4 - - 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

дијалошка, 

текстуална, 

писањенота, 

тактирање, 

певање, 

свирање 

уџбеник,CD-

плејер, 

компакт диск, 

дечји 

ритмички и 

мелодијски 



 

слушање 

музике 

 

инструменти 

3. Школа за ноте 7 5 - - 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

писањенота,т

актирање, 

певање, 

свирањеслуш

ање музике 

уџбеник,CD-

плејер, 

компакт 

диск,дечји 

ритмички и 

мелодијски 

инструменти 

4. Новогодишње расположење 

 

4 3 - - - 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, рад 

у паровима 

 

дијалошка, 

текстуална, 

писањенота,т

актирање, 

певање, 

свирањеслуш

ање музике 

уџбеник,CD-

плејер, 

компакт 

диск,дечји 

ритмички и 

мелодијски 

инструменти 

5. Музичке пустоловине 

 

4 3 - - - 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

дијалошка, 

текстуална, 

писањенота,т

актирање, 

певање, 

свирањеслуш

ање музике 

уџбеник,CD-

плејер, 

компакт 

диск,дечји 

ритмички и 

мелодијски 

инструменти 



 

6. Пролеће нам доноси радости 

нове 

 

7 5 1 - - 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

дијалошка, 

текстуална, 

писањенота,т

актирање, 

певање, 

свирањеслуш

ање музике 

уџбеник,CD-

плејер, 

компакт диск, 

дечји 

ритмички и 

мелодијски 

инструменти 

7. Културно наслеђе Србије 4 2 - - 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

дијалошка, 

текстуална, 

писањенота,т

актирање, 

певање, 

свирањеслуш

ање музике 

уџбеник,CD-

плејер, 

компакт диск, 

дечји 

ритмички и 

мелодијски 

инструменти 

УКУПНО 36 23 1 3 3 6 

 

 

 

 

 

Музичка култура- стандарди 



 

Редни 
број 

наст.темe      

НАСТАВНЕ ТЕМЕ- 
ОБЛАСТИ 

Стандарди Број часова 
по теми 

Број 
часова 
обраде 

Остали 
типови 
часова 

1. 
 

Недавно сам био трећак 1.1.1., 1.2.2., 1.3.1., 2.1.1. 4 1 3 

2. 
 

Време је за нова знања 1.1.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.4.3., 2.1.3., 2.2.1. 6 4 2 

3. 
 

Школа за ноте 2.1.1., 2.2.1., 3.4.2. 7 5 2 

4. 
 

Новогодишње расположење 

 

1.3.1., 1.4.3., 3.3.1., 3.4.2., 3.4.3. 4 3 1 

5. 
 

Музичке пустоловине 

 

1.3.1., 1.4.3., 3.3.1., 3.4.2., 3.4.3. 4 3 1 

6. 
 

Пролеће нам доноси радости 

нове 

 

1.3.1., 1.4.3., 2.1.3., 2.2.1., 3.3.1., 3.4.2., 
3.4.3.  

7 5 2 

7. 
Културно наслеђе Србије 

1.2.4., 1.4.3., 2.1.3., 3.1.2., 3.4.2. 4 2 2 



 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ -ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког 

васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 

дефинисаног циљем овог васпитно 

- образовног подручја; 

- формирање морално 

- вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине. 

 

Оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и нав 

ика предвиђених програмом физичког васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење и сл.); 



 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним 

поистовећивањем и сл. ; 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ОПШТИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ 

Овладати природним и изведеним, елементарним (правилним) кретањима, у 

различитим условима извођења. 

АТЛЕТИКА 

Техника трчања:  

Рад на техници трчања у месту и у кретању. Рад руку са савијеним лактовима 

(напред, напред шака до висине браде, а назад 5 до 10 cm иза зглоба кука). 

Стопала паралелна и трчи се на предњем делу стопала. Труп усправан, глава 

подигнута и дисање слободно (на нос и на уста). Варијанта трчања: напред, 

бочно и леђима окренути у правцу кретања. Трчање краћим и дужим кораком 

(уз нагиб трчи се кратким кораком и на предњем делу стопала). Код крос 

трчања и на слободним површинама (трава, шума и сл.) обратити пажњу на 

неравнине због могућих повреда. 

Савлађивање брзог трчања кроз убрзања(2 до 3 убрзања на 30-40 ). Техника 

високог и ниског старта. Спринт на деоницама до 50 m. За развој издржљивости 

користити интервални метод рада, умереног интензитета (нпр. на стази дужине 

највише до 800 метара наизменично 100 m трчања, 100 m ходања, или у 

укупном трајању од 5 до 10 минута). 

Скок увис 

Усавршавање прекорачене технике на већим висинама. 

Скок удаљ 

Усавршавање технике згрчне и предвежбе за технику увинућа. 

Бацање 

Бацање лоптице од 200 грама у даљ јачом и слабијом руком, техником из места 

и техником из залета. Бацање медицинке од 2 kg. са две и једном руком на 

различите начине (напред, увис и назад преко главе). 

Штафетно трчање 

Игре, деонице до 20m са додиром (рука додирне раме, леђа, руку). 



 

 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ И СПРАВАМА 

У реализовању програма вежби на справама значајно је искористити све справе 

које су на располагању, на којима се, без обзира на пол, могу извести вежбе у 

вису и упору, вежбе на смањеној површини ослонца и прескоци. Одређене 

вежбе, које су предвиђене за ученике могу изводити и ученице (паралелни 

разбој, кругови, коњ са хватаљкама). Индивидуални приступ ученицима 

постиже се диференцираним приступом, на свакој справи посебно. 

Тло (ученици и ученице): 1) поновити обавезни састав (комбинацију вежби) из 

трећег разреда; 2) колут напред до чучња, окрет у чучњу за 180 и спојено (у 

даљем тексту и сл.) колут назад до чучња; 3) суножним одразом колут напред 

преко препреке; 4) став на шакама уз помоћ; 5) предвежбе за премет упором 

странце; 6) из лежања на леђима мост и поново лећи на леђа (уз помоћ -после 

мостова урадити претклоне); 7) вага претклоном и заножењем. 8. Комбинације 

савладаних вежби(обавезни састав из првог, другог и трећег разреда допунити 

новим вежбама, диференцирано према полу и способностима ученика. За 

напредније ученике и ученице, поред претходних вежби, додати: из става 

раскорачног колут назад до става раскорачног; колут летећи (на сунђер 

струњаче); премет упором странце; мост заклоном и усклон уз помоћ. 

Прескок(ученици и ученице): 1) поновити припремне вежбе за прескок, прво 

фазу доскока; 2) припремне вежбе за разношку и разношка преко козлића 110 

cm.  

За напредније ученике и ученице: удаљити даску. 

Двовисински разбој(уколико школа нема справу, ученице могу вежбати на једној 

притки разбоја, вежбе у вису извести на вратилу, а вежбе у упору на дочелном 

вратилу): 1) одразом једне ноге узмак до упора предњег и сп. зањихом саскок;           

2)испод више притке, лицем према нижој притки наскок у вис предњи (уз 

помоћ); клим и трећим климом премах десном (левом) у вис лежећи јашући; 

прехват разноручно до седа јашућег; потхватом десне (леве) саскок одношка са 

окретом за 90, завршити десним боком према разбоју.  

За напредније ученице: обавезан састав за школско такмичење од првог до 

четвртог разреда. 

Греда(ученице): поновити комбинације вежби и саставе из претходних разреда. 

У састав укомпоновати кораке уназад зибом почучњем, слободна нога поред 

греде; окрет у успону за 90°и саскок пруженим телом (чеоно).  

За напредније ученице саскок увитим телом; делови из обавезног састава за 

школско такмичење од првог до четвртог разреда. Ученици: ходањем, трчањем, 

окретима и издржајима у одређеном положају треба да развијају осећај за 

равнотежу).Паралелни разбој(ученици): 1) поновитивежбе из трећег разреда; 2) 



 

предњихом сед разножно пред рукама; приножити једном (левом) ногом до 

седа ван (удесно); саскок удесно десноручке са окретом за 180 (уз помоћ), 

доскок десним боком према разбоју, 2) њих у упору; предњихом упор седећи 

разножно пред рукама; саседом њих у упору предњем.  

За напредније ученике обавезан састав за школско такмичење од првог до 

четвртог разреда. 

Ученице: 2) њих у упору; предњихом упор седећи разножно пред рукама; 

саседом њих у упору предњем. 

Вратило(ученици): поновити вежбе из трећег разреда: дочелно вратило: наскок 

у упор предњи активни (са повишене површине или одскоком), зањихом саскок.  

За напредније ученике обавезан састав за школско такмичење од првог до 

четвртог разреда. 

Кругови(ученици и ученице): дохватни кругови: 1) суножним одривом вис 

узнето, вис стражњи, саскок; 2. ученици: доскочни кругови: вис прости предњи, 

њих у вису уз помоћ.  

За напредније ученике делови обавезног састава за школско такмичење од 

првог до четвртог разреда. 

Коњ са хватаљкама(ученици и ученице): 1) упор предњи активни; 2) упор 

стражњи активни; 3) упори мешовито одножно; 4) ученици из упора предњег 

(стражњег) одножити једном са преносом тежине у другу страну  

- исто са одножењем друге ноге  

- повезано (замаси). За напредније ученике: из упора предњег премах одножно 

у упор јашући (назначити), премах другом ногом у упор стражњи и делови 

обавезног састава за школско такмичење од првог до четвртог разреда. 

Минимални образовни захтеви за ученике и ученице: 

Вежбе на тлу: колут напред до чучња, окрет у чучњу за 180°и спојено колут 

назад до чучња; колут напред суножним одразом преко препреке; став на 

шакама уз помоћ. 

Прескок: разношка. 

Греда-ниска, шведска клупа: наскок на једну ногу бочно, кораци (ученице у 

успону) до средине греде, чучањ, окрет у чучњу за 180, усправ, два корака 

уназад, успон окрет за 90, саскок пруженим телом, завршити леђима према 

справи. 

Вратило-нижа притка разбоја: узмак одразом једне ноге, саскок зањихом. 

Организовати међуодељењско такмичење у обавезним саставима на тлу и 

справама према програму стручног већа. 



 

 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

Обновити програм из претходног разреда. Повезати различите покрете руку, 

трупа и ногу у комплекс вежби обликовања. 

Равнотеже успоном на две и једној нози. 

Окрети за 180°и 360°ослонцем на две и једној нози. 

Скокови: високо-далеки скок и повезивање са галопом. 

Вијача: повезивање галопа са дечјим поскоком и елементима из претходног 

разреда. 

Лопта: бацања и хватања повезати са равнотежама, окретима и скоковима и 

допунити обавезни састав из трећег разреда овим елементима. 

Обруч: замаси у бочној и чеоној равни са прехватањем и ниским избацивањем 

из руке у руку у месту и кретању (кораком, трчећи кораком и дечјим поскоком). 

Плесови: Српско коло. Једно коло из краја у којем се налази школа. 

ОСНОВИ СПОРТСКИХ ИГАРА 

Поновити вежбе основних ставова из претходног разреда и комбиновати са 

разним варијантама ситуација игре. 

Рукомет: поновити основне вежбе држања лопте, хватања и додавања. Вежбе 

основа технике комбиновати са вежбама ситуације у игри; шутирање из места 

после вођења и заустављања; скок -шут (за напредније). Игру 3:3 усавршити са 

конкретним задатком из основа тактике у одбрани и нападу. 

Кошарка: поновити вежбе руковања лоптом и усложњавати вежбама 

"жонглирања"; вежбе хватања и додавања поновити и даље их примерити 

ситуацији њихове примене у основној тактици одбране и напада; шутирање 

испод коша после вођења и заустављања са леве и десне стране ; двокорак (за 

напредније).  

Игра 3:3 са конкретним задатком из основа тактике у одбрани и нападу. 

Одбојка: поновити вежбе додавања прстима из претходног разреда;за 

напредније ученике: примена технике у неколико ситуација игре; додавање 

преко главе и бочно. Игра преко ниже мреже (ластиша) на смањеном терену 2:2 

са применом основне технике и за напредније ученике 3:3 из основне тактике у 

нападу и одбрани. 

Фудбал: вођење лопте праволинијско и са променом правца; примање лопте и 

додавање лопте различитим деловима стопала; шутирање; одузимање лопте; 



 

игра са основним правилима за мали фудбал. Организоватитакмичења између 

група у одељењу из све четири игре. 

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 m из ниског старта (без стартних блокова). Скок увис 

прекорачном техником. Скок удаљ згрчном техником, залетом до 15 m. Трчање 

на 500 m(ученици) и 400 m(ученице). 

Вежбе на справама и тлу: обавезни састав на тлу, разбоју и греди; прескок; 

разношка: на вратилу, коњу са хватаљкама и круговима (по један изборни 

елеменат). 

Основи тимских игара: основна техника у кретању (одабрати 2 - 

3 вежбе које су коришћене у обучавању и увежбавању). 

Ритмичка гимнастика и плесови: обруч -замаси у бочној равни у кретању са 

ниским избацивањем из руке у руку. Коло из краја у којем се налази школа. 

Здравствено васпитање: правилно држање тела, лична хигијена и хигијена 

здравља, правилна исхрана, ритам рада и одмора. 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТ:    Физичко васпитање 

Годишњи фонд часова:     108 

За обраду новог градива:   51 

За друге типове часова:     57 

Циљ  наставе :Циљфизичког 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: Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање телa; развој и усавршавање моторичких способности; 

оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

Оперативни  задаци : Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; примена стечених знања, 

умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.). 

Корелација: Српски језик, Музичка култура, Математика 

Начин остваривања програма: Коришћење разноврсних метода  наставе који подстичу мишљење, развој моторичких способности  и 
стицање функционалних знања, умења и навика. 
 

 

 

 

 



 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Атлетика 16 3 10 1 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, 

практичних 

радова 

Лопте, ктеда, 

метар, 

конзерве, 

струњаче, 

мотка за 

прескакање, 

штоперица 

 

2. Вежбе на справама и тлу 38 14 14 8 1 1  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, 

практичних 

радова 

Струњаче, 

козлић, 

балони, лопте, 

обручи, 

конопац за 

пењање, 

ниска греда, 

оквир 

шведског 

сандука, 

шведска 



 

клупа, 

медицинка, 

разбој,дохват

ни кругови, 

вратило, 

вијаче,  

3. Ритмичка гимнастика и 

народни плесови 

10 3 5 1 1 -  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

паровима 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, 

практичних 

радова 

Лопте, 

ЦД/инструме

нт за 

наставника 

(Тасино коло), 

нотни запис, 

ЦД  (валцер) 

4. Основи спортских игара 23 13 8 1 1 -  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама, рад 

у паровима 

 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, 

практичних 

радова 

Лопте, голови 

за мини-

фудбал, 

обручи, 

5. Здравствено васпитање 3 3 - - - -  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, 

практичних 

радова 

Текстови, 

интернет 



 

6. Елементарне и штафетне игре 18 15 3 - - -  фронтални, 

индивидуал

ни, рад у 

малим 

групама 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, 

практичних 

радова 

Лопте, 

чуњеви, 

креда, обручи, 

кратке вијаче, 

висиномер, 

вага, конопац 

за надвлачење 

УКУПНО 108 51 40 11 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физичко васпитање - стандарди 

Редни 
број 

наст.темe      

НАСТАВНЕ ТЕМЕ- 
ОБЛАСТИ 

Стандарди Број часова 
по теми 

Број 
часова 
обраде 

Остали 
типови 
часова 

1. 
Атлетика 

1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.9., 2.1.3., 2.1.4., 
2.1.7., 3.1.3.  

16 3 13 

2. 
Вежбе на справама и тлу 

1.1.11., 1.1.12., 1.1.13., 1.1.24., 1.1.25., 
2.1.7., 2.1.9., 2.1.22., 3.1.6., 3.1.20.  

38 14 24 

3. 
Ритмичка гимнастика и 

народни плесови 1.1.20., 1.1.21., 1.1.22., 2.1.18., 2.1.19., 
2.1.20., 3.1.16., 3.1.18.,  

10 3 8 

4. 
Основи спортских игара 

1.1.1., 1.1.2., 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1. 23 13 10 

5. 
Здравствено васпитање 

1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.3., 1.3.4., 2.2.1., 
2.2.2., 3.2.1., 

3 3 / 

6. 
Елементарне и штафетне 

игре 1.1.3., 2.1.3., 3.1.3. 18 15 3 



 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ -САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 

 

Циљ и задаци 

Општи циљ предметаје подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

ученика IV разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи ученицима 

могућност 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 група задатака: 

Задаци који се односе на разумевање, усвајање следећих најважнијих појмова:  

- дечја и људска права и слободе  

- познавање својих права, препознавање најважнијих категорија дечјих и 

људских права, упознавање Конвенције о дечјим и људским 

правима,разумевање односа између људских права, демократије, мира и 

развоја;  

- идентитет 

- разумевање појма идентитет, препознавање својих потреба и  

жеља, схватање себе у друштвеном контексту, схватање разлике између 

појединачног и групног, мањинског и грађанског идентитета; 

-друштвена одговорност 

- разумевање појма одговорности, схватање разлике  између одговорности 

према себи, другим људима, заједници; 

- различитост култура 

- познавање најважнијих обележја своје културе и схватање утицаја своје 

културе на лично понашање, разумевање узрока културних разлика и 

подстицање схватања да је различитост култура темељ богатства света, 

разумевање односа између културних разлика, људских права и демократије, 

препознавање и превазилажење стереотипа и предрасуда; 

- једнакост-познавање појма једнакости у контексту расних, културних, 

националних, верских и других разлика; 

- право и правда 



 

- разумевање значења појмова права и правде, схватање односа између права 

и правде; познавање улоге права у осигурању појединачне и друштвене 

сигурности, познавање основних последица непоштовања правних норми; 

- мир, сигурност и стабилност 

- разумевање значења појмова мир, схватање улоге коју сарадња и мирно 

решавање сукоба има за лични, национални и глобални развој, познавање 

неких основних поступака мирног решавања сукоба; 

- демократија 

- познавање основних обележја демократског процеса и  

разумевање односа између демократије и дечјих и људских права. 

Задаци који се односе на вештине и способности: 

- примена појмова  

- примерена употреба појмова у комуникацији ; 

- критичко мишљење  

- преиспитивање утемељености информација, поставки и ставова; 

- јасно и разговетно исказивање личних ставова; 

- самостално доношење одлука и извођење закључака  

- одговорност у просуђивању и тумачењу; 

- саосећајна комуникација  

- изношење својих осећања, потреба, мишљења и слушање, разумевање и 

уважавање туђих;  

- истраживање  

- избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више извора као 

начин решавања проблема;  

- тимски рад  

- прилагођавање свога мишљења групи ради изналажења заједничког решења; 

- ненасилно решавање сукоба  

- дијалог, преговарање, аргументовано излагање, који су усмерени према 

заједничким циљевима;  

- руковођење  

- одговорно управљање групом према критеријуму опште  



 

добробити; 

- учешће  

- укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса. 

Задаци који се односе на ставове и вредности: 

- приврженост демократским начелима и поступцима  

- дечја и људска права, једнакост, правда, друштвена одговорност, плурализам, 

солидарност, приватност;  

- приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању 

проблема; 

- спремност на заступање и заштиту својих и туђих права; 

- спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке; 

- заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; 

- спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи; 

- спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на 

свим нивоима. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМ 

I ТЕМА:  

Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 

1. Родитељски састанак-сусрет родитеља, наставника и ученика. Размена о 

узајамним очекивањима, потребама, захтевима, тешкоћама у вези са 

остваривањем програма грађанског васпитања, 

2. Уводни час-упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада. 

 

II тема: Дечја права су универзална, једнака за све 

1.Дрво дечијих права-увођење људских и дечјих права у разред, подсећање на 

оно што већ знају о правима и разматрање значаја ових права за сопствени 

живот. 

2. Правимо рекламни штанд конвенције о дечијим правима 



 

-ученици детаљно проучавају једно право за које се определе договарањем, 

анализирају текст, истражују начин симболичког приказивања. Уче се да 

објасне свој избор, да га јавно презентују у стварној ситуацији. 

3. Сви различити-сви једнаки-ученици ће научити да се упознају међусобно и да 

разлике прихвате као богатство 

4. Неправда је кад...  

- кроз игру састављања слагалице симулирају неправду.  

Постају свесни своје реакције на неправду и схватају значај сарадње за 

решење проблема. 

5. Ставови о правди 

- повезивање права са дужностима; прихватање да праведно за једног није увек 

нужно праведно и за другог 

 

III тема: Заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду, школи 

1. Права, дужности, правила-увођење ученика у демократски начин договарања 

око заједничких правила, схватање међусобне повезаности права, дужности, 

правила, закона 

2. Улога правилника, кућног реда школе 

- подстицање ученика да одаберу вредности у оквирима људских/дечјих права; 

да их разматрају, упоређују, да их се придржавају. Помоћи деци да дођу до 

решења: кад је тешко да поштују правила... 

3. Сви ми имамо предрасуде 

- ученици преиспитују постојање предрасуда и стереотипа везаних за узраст, 

пол, националност. Уче се да увиде узрочно- последичну везу између 

постојања предрасуда и кршења права других. Уче се да препознају сукоб 

различитих вредности. 

4. Да сам чаробњак, ја бих 

- подстаћи ученике да стварају визије са значењем, да креирају свет у којем се 

поштују права, у којем се прихватају одговорности, превазилазе стереотипи, 

прихватају различитости као богатство... 

5. Ставови о моћи 

- помоћи ученицима да препознају вредности које подржавају дечја/људска 

права и развијају демократске односе. Помоћи ученицима да препознају 



 

наметање воље једнога или групице у односу на заједничко договарање и да 

сагледају последице једног и другог начина понашања по заједнички живот. 

 

IV тема: Живим демократију, демократска акција 

1. Сукоби и превазилажење сукоба, преговарање 

- упознавање ученика са конструктивним начином за решавање међуљудских 

сукоба, који је применљив у разним ситуацијама. 

2. Тимски рад 

- стављање ученика у ситуацију у којој увиђају предност тимског  

рада, начин функционисања у тиму, улоге сваког од чланова тима. 

3. Да се чује наш глас 

- охрабрити ученике да излистају ситуације у школи за  

које сматрају да не подржавају или крше њихова пра 

ва на игру, развој, здравље... 

4. Делујемо јединствено 

- упознавање и вођење ученика са и кроз демократске  

процедуре одлучивања, ради долажења до заједничког решења проблема за 

који се сви залажу  

5. Аргументујемо и заступамо наше интересе 

- уче се прикупљању података/аргумената, заступању, јавном наступању 

6. Тражимо закон за...  

- планирање и спровођење акције за решавање проблема који су одабрали  

 

V тема: Људско биће је део целог света, развијање еколошке свести  

1. Међузависност 

- разумевање света као система у коме су сви елементи  

- људи, догађаји, места  

- међусобно повезани  

 



 

2. Мрежа живота 

- међузависност постоји и у природи 

3. Бринемо о биљкама и животињама 

- како бринемо о биљкама и животињама, каква је наша одговорност према 

њима 

 

VI тема: Евалуација 

1. Jа пре, ја после  

- ученици се подстичу да сами процене програм који су прошли, као и сопствено 

напредовање. 

2. Презентација резултата рада родитељима. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Теоријски, предмет сазнање о себи и другима је утемељен на интеракционој 

теорији психичког развоја по којој је социјална интеракција основни 

конструктивни чинилац развоја ученика. Одлучујућу улогу у развоју има управо 

сарадња између одраслог и ученика у зони наредног развоја, тј. у области оних 

функција које у време интеракције још нису развијене код ученика него су у 

фази настајања.  

Одрасли се појављује као организатор размене међу децом, која ће 

представљати подстицај за развој њиховог социјалног сазнања, самосвести, 

моралног и критичког мишљења. Битне  

Методичке 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; 

- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују разноврсна решења за проблеме 

са којима се суочавају; 

- метода партиципације и интеракције омогућава ученицима да стекну 

самопоуздање и да се поступно оспособе за разговетно изношење својих 

ставова и асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски приступ 

решавању проблема и да буду мотивисани за постизање циљева од 

заједничког интереса. 

- метода рефлексије примерена је ситуацијама у којима се јављају 

супротстављени ставови и помаже ученицима да се испитивањем својих и 



 

туђих ставова и потреба одлепе од свог става кад је он кочница заједничком 

решењу, јача вештину доказног мишљења која је темељ процеса преговарања. 

Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати са следећим методама и 

техникама рада: 

- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја), 

- интерактивне методе (дискусија, расправа, преговарање, дијалог, интервју, 

дописивање, прикупљање помоћи), 

- симулацијске методе (игра улога, симулирање доношења одлука, симулирање 

међукултурних односа), 

- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, игре опуштања), 

- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, писање писама или прилога 

за новине, обраћање локалној управи, израда плаката). 

Како је у предмету грађанско васпитање сазнање о себи и другима важно да 

ученици стичу знања, усвајају вредности и развијају примерене вештине учећи 

са другима и уз њихову помоћ, програмом су предвиђени следећи облици 

образовно- васпитног рада: 

- рад у пару, 

- рад у групи, 

- размена у великој групи  

- одељењу, 

- рад целог разреда, 

- индивидуални рад. 

При прављењу припреме за реализацију васпитног рада важно је водити 

рачуна о неколико чинилаца 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 ученици увиде да слушањем туђих гледишта и ставова имају прилику да 

сагледају своје полазиште у новом светлу, да га дограде и обогате; 

- распоред седења који омогућује свим учесницима размене да виде једни 

друге; 



 

- 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; 

- настава се изводи по редоследу наставних јединица како су дате у приручнику 

Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 4. 

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. Задатак 

наставника је да им јасно стави до знања да је свака лична експресија 

подједнако драгоцена, да охрабри децу да изнесу своје мишљење и кад је 

различито од осталих, само на начин који не вређа друге. Најважнији задатак 

одраслог у процесу васпитања и образовања је: 

- да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну 

самопоуздање, да осете да кроз процес размене с другима могу да обогате 

своју личност и сазнање, 

- да подстиче код ученика развој оних стилова понашања којима се штите 

дечја/људска права и јачају демократски односи у школи. 

За овај предмет наставник мора да буде спреман да подржи ученике кад им је 

тешко да се изразе или да слушају, и отворен да чује и оно што није у складу с 

његовим вредностима, без критиковања и процењивања.  

 

Подстицајним питањима треба да наведе ученике да сагледају ситуацију из 

друге перспективе, да кроз социо-когнитивни конфликт сами реструктурирају 

своје мишљење и ставове. 

Пошто је учење по моделу важан облик социјалног учења, битно је да 

наставник својим понашањем, начином рада и односом према ученицима 

демонстрира (демократске) вредности које жели да његови ученици усвоје. 

 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА 

Успех ученика из предмета грађанско васпитање оцењује се  

описно на основу: 

а) процене остварених постигнућа, 

б) запажања о начину ангажовања ученика у току наставе, 

в) препоруке за даље напредовање. 

На крају школске године изводи се закључна оцена: веома успешан, успешан. 



 

Критеријуми за оцењивање су: редовност у похађању наставе, 

заинтересованост, постигнуће, активно укључивање у процес наставе.  

 

ПРОСТОР, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА 

Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа 

могућност за седење укруг и рад у одвојеним мањим групама (од 4 до 6 

ученика). Пожељно је да се за наставу овог предмета користи посебна 

просторија и/или да се материјали и продукти рада ученика чувају на једном 

месту и могу изложити у учионици. 

Материјал потребан за рад на реализацији предмета: 30 листова папира А4 

формата по ученику, 20 комада великих пакпапира, фломастери и бојице за 

сваког ученика, селотејп и маказе. 

Приручник за наставнике:"Грађанско васпитање -сазнање о себи и другима 4", 

Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2004. 

Препоручена литература за наставнике: 

Ршумовић Љубивоје, Буквар дечјих права, УНИЦЕФ, 1995. 

КОНВЕНЦИЈА УН о правима детета, УНИЦЕФ 

Розенберг М., Језик саосећања,  издавање уџбеника, 2002. 

Колберг Лоренс, Дете као филозоф морала, у зборнику Процеси социјализације 

код деце,  издавање уџбеника, 1986. 

Дејвид Белами, 101 начин да спасемо земљу, Одисеја, 2004. 



 

ПРЕДМЕТ:    Грађанско васпитање 

Годишњи фонд часова:     36 

  За обраду новог градива:   18 

За друге типове часова:     18 

 

 

Циљ  наставе : Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 4. разреда.  

Задаци наставе: Разумевање, усвајање појмова везаних за демократију, људска права, одговорност према себи и другима. 

Оперативни  задаци : Развијање критичког мишљења,саосећајне комуникације и примена савладаних појмова. 

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

Начин остваривања програма: Сарадња одраслог и ученика у зони наредног развоја. 

Уџбеник за реализацију програма :Живковић, М.Остојић, Ј.Димитријевић, Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима- радна свеска за 

4.разред  
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Подстицање договарања, групног 
рада и сарадње са вршњацима и 
одраслима 

2 0 2 / / /  Фронтални, 

групни, рад 

у пару 

Дијалошка, 

демонстрати

вна 

 

2. Универзално важење дечјих 
права 

8 5 3 / / /  Фронтални, 

индивидуал

ни 

Разговор, 

демонстрати

вна 

Буквар дечјих 

права 

3. 

 

 

 

 

Заједно стварамо демократску 
атмосферу у нашем разреду и 
школи 

10 5 5 / / /  Фронтални, 

групни, рад 

у пару 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, метода 

практичних 

радова, 

игровне 

методе 

 

        

        

           

4. Живим демократију, 
демократска акција 

11 6 5 / / /  Фронтални, 

групни, рад 

Игровне 

методе, 

 



 

у пару стваралачке 

м. 

интерактивн

е методе 

5. Међузависност и развијање 
еколошке свести 

3 2 1 / / /  Фронтални, 

групни, рад 

у пару 

Дијалошка, 

демонстрати

вна, метода 

рактичних 

радова,  

 

        

6. Евалуација 2 0 2 / / /  Фронтални, 

индивидуал

ни 

Дијалошка, 

демонстрат. 

 

УКУПНО 36 18 18 / / / 

 

 



 

 

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 су 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 на с 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 између 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. 

 

 



 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у IV разреду јесте да 

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

есхатолошка као литургијска заједница: јединство свих створених бића међу 

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

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

као конкретна литургијска заједница. 

Задаци православног катихизиса (веронауке) су да ученик: 

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

- уочи да је Христос корпоративна личност; 

- запази да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са 

свима; 

- стекне појам о бићу као заједници; 

- схвати да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ (ДА СВЕТ ПОСТАНЕ ЦРКВА) 

- Црква је конкретна литургијска заједница. 

ЛИТУРГИЈА ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МНОГИХ ЉУДИ И ПРИРОДЕ С БОГОМ  ОЦЕМ 

ПРЕКО ЈЕДНОГ ЧОВЕКА -ХРИСТА 

- Структура Литургије (епископ, свештеници, ђакони и народ). 

ЦРКВА КАО ИКОНА БУДУЋЕГ ЦАРСТВА 

- Одбијање првог човека Адама да сједини створену природу с Богом, односно 

да сарађује на остварењу Божијег плана о свету (човеков пад и последице тога 

-првородни грех); 

 - Црква у хришћанској архитектури (православни храм и литургијска структура). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Циљ наставе у IV разреду јесте да ученици стекну знања о томе да постојање 

света има свој циљ. Тај циљ је есхатолошка као литургијска заједница; 

јединство свих створених бића међу собом и на крају с Богом, преко Богочовека 

Исуса Христа.  



 

Циљ због којег је све створено и зашто је створено на овај начин, откривен нам 

је као Црква, односно као конкретна литургијска заједница. 

Овим се постижу врло важна знања: 

- да се истина света смешта у есхатон као заједницу свих створених бића с 

Богом Оцем преко Христа и да је она мерило свих историјских догађаја у којима 

суделује Бог, а Бог суделује у оним историјским догађајима који воде ка овом 

циљу; 

- да је Литургија икона Царства Божијег које ће се тек у будућности остварити; 

- да је човек одговоран за историју и постојање природе и да ту одговорност 

истински остварује једино ако живи таквим начином живота који је утемељен на 

будућем Царству Божијем и његовој структури; 

- да су Бог и човек у Христу, односно у Литургији, неодвојиви, јер Бог преко 

Христа суделује у остварењу будућег Царства Божијег, односно Бог преко 

људи, који су чланови Цркве као литургијске заједнице, чини присутним то 

Царство у историји, јер Литургију конституише Дух Свети. 

Наведена знања биће потребна и у контексту каснијег упоређења овако виђене 

истине света с проблемом греха и смрти, односно у расветљавању питања 

колико литургијски начин постојања реално пружа одговор на проблем смрти. 

Јер, ако се анализира смрт сваког бића понаособ, она је присутна зато што је 

природа сваког бића смртна, а то је због тога што је она створена ни из чега. 

Носиоци, пак, те природе, тј. конкретна бића, пре свега људске личности, својим 

природним рођењемуказују на чињеницу да природа постоји и пре њих, јер они 

пре рођења нису постојали док је људска природа постојала и пре њиховог 

рођења. На тај начин сви смо наследници смрти зато што смо наследници 

природе. Истовремено, ова чињеница указује и на разлику између природе и 

личности код човека, као и на то да је постојање сваког човека по природи 

изазов његовој слободи. 

 Овај проблем се може превазићи једино кроз једно ново рођење, Крштење, где 

је вечно постојање природе израз наше слободе изражене као заједништво с 

Богом у Христу. На глобалном плану, смрт прети читавој творевини све дотле 

док је она одвојена од Бога, односно док не постоји слободно у односу на своје 

законе кроз једну личност која сједињује с Богом. Литургија је икона постојања 

створене природе у личности Христовој, односно њеног слободног постојања, 

слобода се изражава као љубав према Богу и према другим људима и бићима, 

превазилази се смрт и остварује се бесмртност за сву природу. 

Теме: Циљ због ког је Бог створио свет и Првородни грех треба реализовати 

преко описа Литургије, која садржи све: целокупну природу кроз природне 

дарове, хлеб, вино, уље, воду; молитве којима се молимо за благорастворење 

ваздуха, за изобиље плодова земаљских... итд; људе који су сви сједињени у 

Христу и постоје слободно од природних закона и окренути ка Богу 



 

Оцу.Објашњавајући службу епископа (свештеника) у Литургији, треба указати 

на задатак првоствореног човека Адама у природи, а самим тим и свих људи, 

да је човек створен да буде свештеник у природи и да сједини природу с Богом 

Оцемкао и на суштину човековог пада, односно греха, која се огледа у одбијању 

човека да то учини. Последица тога греха јесте смрт у природи као 

разједињавање свега на саставне делове и опасност да се природа врати у 

небиће, али која није казна Божија, већ остајање природе, злом вољом човека, 

несједињене с Богом, тј. постојање природе у човеку Адаму на основу њених 

закона који јој проузрокују смрт. Као потврду да природа не може постојати 

сама за себе, без заједнице личности, односно слободе човека која се изражава 

као љубав према Богу, треба навести искуство личности и како ствари и 

природа изгледају у том искуству. На пример, треба указати на искуство да кад 

нам неко кога волимо из љубави подари било коју ствар, она за нас постаје 

значајна, иако дотад нисмо нипримећивали да постоји. 

Као помоћну литературу треба користити студију: Ј. Зизјулас, Твар као 

евхаристија, као и друге сличне студије). 

Тема: Литургија је заједница у Христу... и Црква као икона будућег Царства 

треба, такође, реализовати преко описа Литургије указивањем на то да је 

Литургија христоцентрична, односно да се сви у Литургији сједињују, преко 

епископа, као  

преко Христа, са Богом, као и на то да Литургија почиње речима: "Благословено 

Царство оца и Сина и Св. Духа" и да све у њој указује на будуће Царство.  

(За реализацију ове теме треба користити: Ј. Зизјулас, Евхаристија и Царство 

Божије, као и другу сличну литературу). 

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 да ипостас, 

односно да оцрквени и да да смисао нашем историјском виђењу. 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 Богородичних и светитељских, треба упознати ученике са 

историјом настанка празника и садржином догађаја 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 с личностима светитеља које славе као Крсну славу (У 

ту сврху треба, пре свега, користити житија тих светитеља која се могу наћи у 

делу Јустина Поповића 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). 



 

ПРЕДМЕТ:    Верска настава 

Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:   22 

За друге типове часова:     14 

Циљ  наставе:   

Ученици треба да стекну знање о томе да постојање света има свој циљ. Тај циљ је есхатолошка као литургијска заједница: јединство свих 

створених бића међу собом и на крају са Богом, преко Богочовека Исуса Христа.Циљ због којег је све створено и зашто је створено на овај 

начин, откривен нам је као Црква, односно као конкретна литургијска заједница. 

 Оперативни  задаци:  

Ученици треба да:  

- изграде свест отоме да Бог општи са светом кроз човека Христа 

- уоче да је Христос корпоративна личност 

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

- стекну појам о бићу као заједници 

- схвате да је извор свакога греха егоизам, индивидуализам 

Корелација: Српски језик, Свет око нас, Музичка култура, Ликовна култура 

Начин остваривања програма:Програм се остварује кроз један час недељно и 36 часова годишње 

Уџбеник за реализацију програма: Православни катихизис за четврти  разред основне школе – Епископ Игњатије Мидић 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Увод 1 1         

2. Циљ због кога је Бог створио свет 2 2      индивидуал

ни 

фронтални 

дијалошки 

демонстрати

вни 

уџбеник 

3. Црква је конкретна литургијска 

заједница 

2 1 1     индивидуал

ни 

фронтални 

дијалошки 

демонстрати

вни 

уџбеник 

4. Литургија је заједница многих 

људи и природе са Богом Оцем 

преко једнога човека-Христа 

6 4 2     индивидуал

ни 

фронтални 

дијалошки 

демонстрати

вни 

уџбеник 

5. Структура Литургије 2 1 1     индивидуал

ни 

фронтални 

дијалошки 

демонстрати

вни 

уџбеник 



 

6. Црква као икона будућег века 5 4    1  индивидуал

ни 

фронтални 

дијалошки 

демонстрати

вни 

уџбеник 

7. Одбијање првог човека Адама да 

сједини створену природу са 

Богом 

11 6 5     индивидуал

ни 

фронтални 

дијалошки 

демонстрати

вни 

уџбеник 

8. Црква у хришћанској 

архитектури 

7 3 3   1  индивидуал

ни 

фронтални 

дијалошки 

демонстрати

вни 

уџбеник 

УКУПНО 36 22 12   2 

 

 



 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА-ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Циљ и задаци: 

Увођење најмлађих нараштаја у традицијску културу кроз одговарајућу наставу 

усмерену на ревитализацију традиције, један је од начина да се спречи убрзано 

одумирање многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из 

праксе, односно из самог живота. Правилним, одмереним и правовременим 

пласирањем информација о народној традицији постижу се и многа друга 

добра, као што су стицање свести о себи самом и свом месту у свету сличних и 

различитих, формирање представе о континуитету и укорењености и сл. 

Концепција наставе овог изборног предмета посебан нагласак ставља на 

локалну народну традицију, чиме се у мултинационалној и 

мултиконфесионалној средини, каква претеже у Србији, чувају права и 

особености мањина и њихов идентитет. 

Општи циљ: 

Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције 

кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог 

народа и народа у ужем и ширем окружењу. 

Задаци: 

Усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног 

окружења, и то кроз: 

- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, 

песме, пословице); 

- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су  

загонетке, успаванке, разбрајалице итд.); 

- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за 

сваки разред у првом циклусу);годишњем циклусу,и то кроз познавање: 

- основних разлика између градског и сеоског начина живота;  

- основних сезонских радова; 

- основних обичајно 

- обредних радњи везаних за те радове; 

- основних и општих празника; 

- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 

У четвртом разреду, у оквиру овог изборног предмета, ради се и даље на 

развијању тема из прва три разреда и додају им се нови носећи мотиви кроз 



 

теме Традиционални облици транспорта и транспортна средства, Народни 

музички инструменти и Носиоци народне традиције. 

Циљ и задаци: 

- продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима; 

- стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и 

транспортним средствима и њиховом значају за живот људи на селу и у граду; 

- упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у 

традицијској култури; 

- упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, писаним и 

материјалним); 

- схватање важности чувања и неговања народне традиције. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

У четвртом разреду ради се и даље на продубљивању, проширивању и 

систематизовању знања која су ученици понели од куће и/ или стекли у 

претходна три разреда преко изучавања овог изборног предмета. У овом 

наставном програму тежиште је на новим носећим мотивима. То су:  

Традиционални облици транспорта и транспортна средстваи Народни музички 

инструменти, са пратећим фолклорним обележјима простора и времена у 

којима су настали. Ученици ће такође, моћи да упознају начине преношења 

садржаја народне традиције са једне на другу генерацију.Преко изучавања ових 

тема, ученици ће упознати многе, већ заборављене облике транспорта и 

транспортних средстава, као и народне музичке инструменте и моћи ће да се 

приближе једном сасвим другачијем начину живота који је, већини њих, данас 

непознат. Одлуку о избору наставних садржаја доноси учитељ у складу са 

могућностима које нуди окружење- амбијент.  

Наставни садржаји могу бити: 

Тема: Традиционални облици транспорта и транспортна средства 

- сувоземни унутрашњи саобраћај (пешачки саобраћај, колски саобраћај, 

занимања у сувоземном саобраћају); 

- трасирање, изградња и одржавање путева; 

- пратећи објекти (ханови, караван -сараји...); 

- значајни путеви у прошлости; 

- поштански саобраћај (голубови писмоноше, писмоноше -татари, телали...); 



 

- саобраћај на води (транспорт водом, од балвана до брода, прелаз преко воде- 

брвно, скела, корпе, мостови...) 

Тема: Народни музички инструменти 

- врсте народних музичких инструмената (гусле, фрула, гајде, свирала од 

сламе, свирала од перја црног лука, пиштаљка од врбове гране, "виолина" од 

кукурузовине, свирала од кукуте, тиква...); 

- материјали од којих су израђени музички инструменти; 

- улога музичких инструмената у обележавању годишњег циклуса обичаја 

(обреди и празници) и животног циклуса обичаја (рађање, крштење, свадба, 

испраћај у војску). 

Тема: Носиоци народне традиције 

- начини преношења народне традиције (усмени, писани и материјални 

садржаји); 

- начини чувања традицијске културе; 

- науке, установе и друштва које се баве чувањем и неговањем традицијске 

културе; 

- преношење садржаја народне традиције из садашњег времена на наредна 

поколења. 

Избор садржаја за овај предмет препушта се учитељу, уз препоруку да поведе 

рачуна о директној повезаности носећих тема са темама у оквиру обавезних 

наставних предмета:  

Српски(матерњи) језик, Природа и друштво, Музичка култура и Ликовна 

култура. Ова непосредна корелација садржаја обавезних и изборног предмета 

може се искористити као предност при интегрисаном тематском планирању у 

реализацији разредне наставе. Осим интегрисаног тематског планирања, 

пожељно је користити феноменолошки приступ при изучавању наведених 

садржаја. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Како год да се осмисли настава овог изборног предмета, компаративни метод 

остаје незаобилазан због сталне потребе да се традиција сопственог народа 

ставља у ужи и шири контекст. Овај изборни предмет може се, и треба га тако 

схватити, као интердисциплинарно средство за лакше савлађивање нових и 

непознатих чињеница (уз помоћ блиских и познатих).  

Преко савладавања декоративних елемената обичаја и обреда, везаних за 

верске и сезонске фолклорне празнике, препоручује се приступ који у оквиру 



 

наставних предмета из области уметности има разрађену методологију за такав 

рад. 

И даље се препоручује изостанак теоријске наставе, у шта спадају и сви 

покушаји потпуне или делимичне реконструкције локалних или општих обичаја 

и обреда. Ученици само на појмовном нивоу треба да се упознају са наукама, 

установама и друштвима која се баве очувањем и неговањем народне 

традиције, кад што су етнологија, народна књижевност, историја, археологија, 

етномузикологија, музеји, САНУ, етно села, културно-уметничка друштва, 

друштво ткаља и друго. 

Реализација овог програма, као и код претходна три, захтева ангажовање 

наставника на истраживачком раду и сталну размену информација са 

ученицима у циљу што боље спознаје садржаја локалне традицијске културе. 

Приликом реализације теме Народни музички инструментипожељно би било да 

ученици сами израде неке од инструмената и покушају да на њима свирају. У 

томе им могу помоћи следеће књиге: 

Д. Големовић, Народна музика Југославије, Београд 1997. 

З. Марковић, Неговање изворног фолклора у раду са децом, Београд 1976. 

Препорука је да се на крају школске године, као могућност да се систематизује 

и рекапитулира усвојено знање, организује изложба/приредба којом би ученици 

показали која су знања стекли и које су материјале, предмете, текстове и 

фолклорне садржаје прикупили изучавајући овај изборни предмет. Овакве 

изложбе/приредбе захтевају од наставника да планира часове на крају школске 

године за њихову припрему и сарадњу са неким од наставника чији је предмет у 

корелацији са Народном традицијом. 

 

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Да би се обезбедила квалитетна настава у оквиру наставног предмета Народна 

традиција, неопходно је водити рачуна о три групе основних параметара, од 

којих су први у вези са предметом, други са наставом, а трећи са наставним 

амбијентом. 

Предметни параметри-садржаји који се проучавају у оквиру овог предмета јесу 

део традицијске културе, односно културе која се одржава на традицији, 

усменом преношењу знања и података са колена на колено. Али у најопштијем 

виду, традицијску (као и сваку другу) културу, чине споменици духовне и 

материјалне природе, те се аналогно томе може говорити о материјалној и 

духовној традицијској култури. 

 

 



 

Наставни параметри 

-Практични вид наставе у овом предмету подразумева активан додир са 

објектима који чине материјалну компоненту традицијске културе, било да се 

они израђују према постојећем моделу, било да се са њима упознаје у 

аутентичном амбијенту. 

- Теоријска настава даје тумачење одређене обичајно-обредне праксе, 

поставља је у јасно дефинисан контекст и приказује њен историјски развој, тамо 

где је то могуће, или се замењује фолклорним текстовима који на одговарајући 

начин прате стицање првих, елементарних знања о традицији и култури. 

Амбијентални параметри 

- Амбијент у коме се школа налази утиче на избор садржаја наставног 

програма, чиме се отвара могућност најбољег и најпотпунијег пласирања 

локалних предности и ресурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДМЕТ:    Народна традиција 

Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:   2 

За друге типове часова:     8 

 

Циљ  наставе : Увођење најмлађих нараштаја у традицијску културу кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију традиције, 

један је од начина да се спречи убрзано одумирање многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из праксе, односно 

из самог живота. 

Задаци наставе: Усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног окружења. 

Оперативни  задаци: Продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима;стицање елементарних знања о 

традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и њиховом значају за живот људи на селу и у граду;упознавање 

различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури. 

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

Начин остваривања програма:Ученици само на појмовном нивоу треба да се упознају са наукама, установама и друштвима која се баве 

очувањем и неговањем народне традиције путем истраживачког рада уз помоћ наставника. 

Уџбеник за реализацију програма :Слађана Миловановић, Народна традиција- уџбеник за 4.разред осн.школе, ЕДУКА 

 

 



 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. На млађима свет остаје 4 4 - - - -  фронтални, 

индивидуални

, рад у малим 

групама, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

музички CD, 

лирске 

народне 

песме 

2. Носимо, вучемо, превозимо  1 1 - - - -  фронтални, 

индивидуални 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник 

3. Путовање је најбоље учење 3 2 - 1 - -  фронтални, 

индивидуални

, рад у малим 

групама, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна 

Уџбеник, 

колаж папир 

4. Пут широк, врата отворена 14 12 1 - - 1  фронтални, 

индивидуални

, рад у малим 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

Уџбеник,муз

ички CD 



 

групама, рад у 

паровима 

вна 

5. Весело срце кудељу преде 6 4 1 - - 1  фронтални, 

индивидуални

, рад у малим 

групама, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна 

Уџбеник, 

музички CD 

6. Шором чезе, а Дунавом лађе 1 1 - - - -  фронтални, 

индивидуални

, рад у малим 

групама, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална 

Уџбеник, 

старе 

фотографиј

е 

7. Од добошара до рачунара 7 4 1 1 - 1  фронтални, 

индивидуални

, рад у малим 

групама, рад у 

паровима 

дијалошка, 

текстуална, 

демонстрати

вна 

Уџбеник 

УКУПНО 36 28 3 2 - 3 

 

 



 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Додатна настава 

ПРЕДМЕТ:  Математика 

Годишњи фонд часова: 36 

            Циљеви  и  задаци: Афирмисање надарених ученика и оспособљавање за успешно служење знањима и вештинама 
проширивањем садржаја наставног предмета. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-Математика 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
в
н

е 
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м

е 
 

 

 

Називнаставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
 

те
м

и
 

1. Природни бројеви и операције са њима 23 

2. Геометрија 7 

3. Разломци 3 

4. Мерење и мере 3 

   

УКУПНО 36 

 

Уџбеник за реализацију програма: 
 

 

 

 



 

Допунска настава 

     ПРЕДМЕТ: Математика 

       Годишњи фонд часова: 18 

Циљеви  и  задаци: Отклањањенејасноћа и брже и квалитетније усвајање знања и умења из наставног градива. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

Р
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н
и

 б
р
о
ј 
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ас
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е 

те
м

е 

 

 

 

Називнаставнe теме 

Б
р
о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о
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м

и
 

1. Бројеви већи од 1000 2 

2. Рачунске операције у скупу природних бројева 8 

3. Мере за површину 2 

4. Геометрија- површина  геом. тела 4 

5. Разломци 2 

УКУПНО 18 

 

НАПОМЕНА :Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  
овладавању предвиђеним програмским садржајима. 
Уџбеник за реализацију програма: „Огледалце знања 4”- радна свеска, С.Миленковић. 
Друго: наставни листови 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Допунска настава 

     ПРЕДМЕТ: Српски језик 

     Годишњи фонд часова: 18       

Циљеви  и  задаци: Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у разлићитим видовима његове писмене и усмене употребе. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА  

Р
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и

 б
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Називнаставнe теме 
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ч
ас
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п
о
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м
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1. Књижевност 3 

2. Језик- граматика 7 

3. Језик- правопис 7 

4. Ортоепија 1 

   

УКУПНО 18 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  
овладавању предвиђеним програмским садржајима. 
Уџбеник за реализацију програма: „Огледалце знања4”- радна свеска, С.Миленковић  
Друго: наставни листови



 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

Ликовна секција  

Реализатори: Оља Борковац, Весна Ристић 

Редни 
број 
теме 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ Број часова по 
теми 

  Цртање   
1. Линија 
2. Линија и површина 
3. Доцртавање 
4. Шара и шарање-орнамент 
5. Стрип 

 
 Сликање   
 

1. Боја 
2. Површина и облици 
3. Светлост и сенка 
4. Осликавање предмета 

 
1. Вајање   
2.  
3. Маса, волумен,простор 
4. Делови и целина 
 
 

 Комбинована техника  
 

1. Експеримент 
2. Везивање облика у тродимензионалном 

простору 
3. Амбијент-сценски простор 

 
 
 

 
 

8 часова  
 
 
 
 
 
 
10 часова  
 
 
 
 
 
 
6 часова  
 
 
 
 
 
12 часова 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Драмска секција 



 

Реализатори: Мирјана Стојановић, Марија Божовић 

Редни 
број 
теме 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ Број часова по 
теми 

 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6.  
 
 
7. 

 
Игре у простору и покрету  
 
 
Говорне игре  
 
 
Рецитовање  
 
 
Игре у дијалозима  
 
 
Имитације  
 
 
Рад на драмском тексту  
 
 
Извођење драмског комада  
 

 
6 часова  
 
 
6 часова 
 
 
2 часа 
 
 
5 часова 
 
 
2 часа 
 
 
11 часова 
 
 
4 часа  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рецитаторска секција 



 

Реализатори: Душанка Бугариновић, Зорица Пјешчић  

Редни 
број 
теме 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ Број часова по 
теми 

 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3. 

 

Упознавање ученика са планом рада и испитивање 
говорних способности 

Увежбавање интерпретације одабраних текстова 
 
       Приредбе и такмичења 

 
 
4 часа 
 
 
20 часова  
 
12 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плесна секција – аргентински танго 



 

Реализатор: Наташа Ђунисијевић 

Редни 
број 
теме 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ Број часова по 
теми 

 
 
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6. 

 

Мелодија и ритам 

 
      Милонга 
 
 
      Баланс  
 
 
      Оријентација  
 
 
      Елементарне игре  
 
 
      Вежбе координације покрета 

 
 

4 часа 

 

6 часова  

 

 

4 часа  

 
 
5 часова  
 
 
10 часова  
 
 
7 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



 

У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, 

подстицање развоја и формирање здравствених и естетских ставова и 

навика код ученика, програм еколошке заштите и естетског уређења школе 

представља саставни део укупног рада свих запослених у школи. 

Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне заједнице 

чиме би се обезбедило остваривање планираног циља и задатака. 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ Реализатори Време 
релизације 

  Одржавање школског дворишта  
 
 

  Гајење биљака  
 

  Сакупљање секундарних сировина  
 

  Уређење одељенских паноа 

  Припрема за изложбу кућних љубимаца 

 Значај рециклаже 

 Изложба собног цвећа 

 Сортирање отпада 
 

Дан Планете земље , 22.април 

Прича о озонској рупи 

Како да спасемо земљу 

Животиње које нестају 
 

Израда паноа ликовних радова: 
 -загађење животне околине 
 -сањај о оваквој планети Земљи  

 Израда паноа ликовних радова:  
-загађење животне околине  
-уређење летње учионице 
 
 

родитељи, 
директор, домар 

 

помоћно 
особље,ученици  

 

наставници,ученици 

 

наставници,ученици   

 

 

наставници,ученици  

 

 

 

наставници,ученици  

ученици  

 

 

ученици  

 

 

 

 

IX - VI 
 
 
IX - VI 
 
IX - V 
 
 
XI 
 
III  
 

 

IV 
 
 
 
 
V 
 
 
 
VI 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 



 

 Школа ће у целокупном образовно-васпитном раду настојати да обезбеди 

услове за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из друштвене средине на 

савремено хуманистичко васпитање ученика. 

Сама школа ће доприносити богаћењу културног и друштвеног живота средине 

у којој је узајамним преиспитивањем чинилаца створена клима за испољавање 

позитивних ефеката у васпитању младих.  

Новим тенденцијама у друштву очекујемо веће надлежности а онда и већу 

ангажованост друштвене средине према школи, са циљем стварања здравијег 

окружења и стварања подстицајне средине у којој ће постојати услови да се 

реализују индивидуалне потребе и интересовања деце. Задаци наше школе у 

програму сарадње са друштвеном средином су следећи:  Планирање и 

реализовање заједничких активности са субјектима из окружења 

  Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и 

активностима 

  Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у 

побољшању услова рада заученике и запослене 

 Школа сарађује са следећим организацијама и институцијама 

 1. Културно -образовне установе: 

 - Библиотека  

- Дечји културни центар  

- Редакција часописа  “Невен”, “Школарац” и “Школски свет”  

-  Етнографски музеј  

- Позориште “Бошко Буха” и “Душко Радовић”  

-Културни центар Београда  

- Пионирски град 

2. Спортске установе:  

- Рекреативни центар Ада Циганлија  

 - Спортски центар “Кошутњак”  

3. Здравствене установе:  

- Дом здравља  

4. Друштвене организације:  

- Пријатељи деце –Општинска организација Црвеног крста  

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 



 

 Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно 

старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења. 

 Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и 

облике сарадње са родитељима, односно старатељимљ ученика, који 

обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и 

остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око 

безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

 Програм сарадње са породицом обухватаи организацију отвореног дана 

школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују 

образовно-васпитном раду и организацију  „дана отворених врата“ сваког 

месеца када родитељи могу да разговарају са наставницима о напредовању 

ученика.  

Заједнички „дан отворених врата“ организоваће се током  године. 

Организовање посете родитеља, односно старатеља образовно-васпитном 

раду оствариваће се током школске године у току сваке друге недеље у месецу.  

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају 

сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у 

погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу 

њихових сугестија за наредно полугодиште.  

Планирани облици сарадње: 

 Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељи ради 

међусобногинформисања о здрављу ученика, психичком и физичком развоју, 

резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и ваннаставним 

активностима, условима у породици, школи и друштвеној средини. 

Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља 

за успешније остваривање васпитне улоге породице. 

 Организацијa отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно 

старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. 

 Организовање анкетирања родитеља, односно старатеља на крају сваког 

полугодишта. 

  Рад Савета родитеља. 

 

 



 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Будући да је циљ образовно-васпитног рада развијање свестране 

личностиоспособљење да брине за сопствено здравље, здравље своје 

породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, школа ће у оквиру 

одговарајућих предмета и других садржаја овом виду васпитања посветити 

потребну пажњу. 

 Основна здравствена заштита наших ученика се остварује у Дому здравља. 

Сарадња са педијатријском службом ће се одвијати кроз вршење редовних 

систематских прегледа, вакцинације и кроз предавања која ће реализовати 

школски лекар или спољни сарадник. 

 Стручни органи наше школе ће пратити и анализирати податке о здравственом 

стању ученика и на основу тога предузимати кораке превенције и корекције. 

 Према посебним програмима реализоваће се едукацијом ученика и родитеља у 

овој области.  

Програми су конципирани на два нивоа: за ученике млађих разреда и ученике 

старијих разреда. 

 Планира се и сарадња са заводом за болести зависности у циљу едуковања 

ученика, наставника и родитеља у борби против болести зависности. 

 Програм који смо конципирали представља јединствену васпитно-образовну 

област чији се задаци не могу остваривати у оквиру само једног предмета или 

активности. 

 Успешном остваривању овог програма допринеће и активно укључивање 

ученика и родитеља у избор тема и активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ Реализатори Време 
релизације 

 

  Лична хигијена, Болести прљавих руку – 
панои и разговор  
 
 

  Правилно држање тела – разговор  
 

  Правилна исхрана – предавање IV разреда  
 
 
 

  Правилна исхрана – пано – ученици IV 
разреда  
 
 

  Спречавање капљичних инфекција, 
предавање  
 
 

 Хигијена уста зуба , разговор , 
 
 
 

 Вакцинација – шта је то, предавање, IV 
разред  
 
 

Хигијена становања,разговор  
 
 
 
 
 
 

 
учитељи 
 
 
 

учитељи,лекар 
 
 
учитељи,лекар 
 
 
 
 
родитељи, 
учитељи  
 
 

биолог, лекар  
 
 
 

учитељи, зубар, 
ученици 
 
 
 

лекар, учитељи  
 
 
 
учитељи 
 
 
 

 
IX  
 
 
 

 

X 
 
 

XI 
 
 
 
 

XII 
 
 
 

II 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 

IV 
 
 

 
V 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Основни принципи на којима је заснован програм заштите од насиља, 

који уједно представљају и оквир за деловање, јесу: 

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета/ученика 

- недискриминација 

- учешће деце/ученика 

 Општи циљ програмаје унапређење квалитета живота деце / ученика 

применом: 

Задаци програма заштитеученика од насиља су да се: 
    -информишу ученици и родитељи о планиранимактивностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;  
   -организујуобуке и пројекти за развијање компетенција потребних за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања;  
   -укључују родитељи у превентивне и интервентне мере и активности;  
   -прате и процењују ефекти предузетих мера за заштиту ученика и дају 

одговарајући предлози директору;  
   -води и чува документација;  
   -извештавају стручна тела и органи управљања.  

 

Превентивне активности у оквиру редовне наставе и ваннаставних 

активности:  

Спортска такмичења и фер плеј турнири( током године);  

Панои у циљу промовисања школских правила понашања ( током године); 

Зидне новине – кутак посвећен теми ненасиља( током године); 

Заштита од електронског насиља-предавање МУП  

 Недеља лепих порука пред новогодишње празнике 

 Недеља пријатељства (током маја)  

Обележавање пригодних датума (Дан школе, Дан жена, Свети Сава, ускршњи 

празници);  

Ликовни, литерарни, музички конкурси на нивоу школе, локалне заједнице и 

шире( током године);  

 На часовима грађанског васпитања, верске наставе и осталим наставним 

предметима промовисати прихватљиве облике понашања, разговором 



 

допринети повећању критичности према сопственом понашању и подстицати 

развијање толеранције, друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге 

за друге, 

  Интервентне активности  

– када постоји сумња на насиље или се насиље догоди 

предузимају се следеће активности: 

 

 Дефинише се где се дешава, ко су учесници, облик и интензитет насиља. На 

основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и 

одређују поступци и процедуре ( у школи, у сарадњи са другим установама и 

надлежним службама).  

 

ПРОГРАМ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ  

Циљ је да разноврсним и систематским моторичким 

активностима,допринесе интегралном развоју личности ученика,развоју 

моторичкихспособности,стицању,усавршавању и примени моторичких 

умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада.  

Задаци: 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела  

-развој и усавршавање моторичких способности  

-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и 

стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање  

-формирање морално-вољних квалитета личности  

-оспособљавање ученика да стечена знања,умења и навике користе у 

свакодневним условима живота и рада 

 -стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине 

 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ -усмерени развој моторичких способности  

-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика -примена 

стечених знања,умења и навика у сложенијим условима (кроз игру и 

такмичење) 

 -задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним 

поистовећивањем итд. 



 

-естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности -усвајање 

етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Рад по групама(екипама) 

  Приказивање стечених знања на часовима физичког васпитања  

Такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим 

спортским теренима 

  Пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена одељења 

  О мерама безбедности регуларности такмичења,суђењу,вођењу записника 

брину носиоци активности 

 КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА  

Планирање заједничких активности са сродним групама и секцијама. 

Остваривање корелације са биологијом, физиком, географијом.  

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ Реализатори Време 
реализације 

Између две ватре  
Мали фудбал-дечаци; 
Штафетне игре-девојчице  
Крос Црвеног крста 

 
ученици IV 

разреда 

 
 

октобар 

Полигон спретности 
Крос РТС 
 Између две ватре 
 Мали фудбал-дечаци 
 Штафетне игре-девојчице 
Родитељски спортски дан 
 

 
 

ученици IV 
разреда, 

родитељи 

 
 
 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Остваривање циљева и задатака професионалне оријентације у основној 

школи одвија се кроз све облике образовно-васпитног рада. Програм реализују 

чланови Тима за професионалну орјентацију : Владимир Парезановић, Сања 

Томановић,  Ивана Рашета,  Данијела Спасеновић, Марина Луковић са 

ученицима. 

IV, V, VI разред  

 Идентификовање појаве посебних способности (вербалне, нумеричке, 
просторне, опажања, резоновања и закључивања и других) које се у овој 
фази развоја издвајају из опште способности и карактеристика личности 
(упорност, уредност, тачност, прецизност, радозналост, рационалност, 
креативност...) од значаја за професионалну оријентацију 

 Даљи развој навика за бављење физичким и спортским активностима  

 Предузимање мера за рад са обдареним ученицима 

 Праћење развоја професионалних интересовања ученика и њихове 
усклађености са општим и посебним способностима, особинама 
личности, школским постигнућима, и њихово, евентуално преусмеравање 

 Стварање услова за испољавање професионалних интересовања кроз 
образовно-васпитни рад, нарочито слободне активности и додатну 
наставу, као и изборне програме 

 Упознавање са променама у свету рада (изумирање појединих 
занимања, промене у технолошком процесу, производњи или вршењу 
услуга, у психолошким, образовним и другим захтевима) 

 Превазилажење предрасуда о подели занимања на „лака“ и „тешка“, 
„чиста“ и „прљава“, „мушка“ и „женска“, и формирање ставова о једнакој 
вредности свих области људског рада 

 Подстицање испитивачког понашања према себи и занимања и 
самосталног информисања о појединим занимањима 

 Помоћ родитељима у професионалном усмеравању деце (у реалном 
сагледавању психофизичких предиспозиција за одређена занимања, 
подстицању развоја израженијих способности деце, као и потреба за 
бављењем различитим активностима у циљу преиспитивања својих 
способности и интересовања и упућивање на садржајније разговоре о 
занимањима него у претходној фази развоја) 

 Покушај да се код родитеља превазиђу предрасуде о појединим врстама 
рада  

 

 

 

 

 



 

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ  

 САДРЖАЈ РАДА МЕСЕЦ ИЗВРШИОЦИ 

1.  
Пријем првака 

септемба

р 

Учитељи првог разреда и ученици 

петог разреда 

Славица Тодорић,КУД 

2.  

Такмичење рецитатора 

Поздрав пролећу, 
маскенбал/избор мис  и мистер 
пролећа 
Изложба цвећа у холу школе 

март 
Учитељи, професори српског 

језика , ученици 

3.  
Посета културним установама 1. - 

8. разред 

септемба

р 

ј у н 

разр. стареш. и ученици 1. до 8. 

Разр 

4.  

Прослава Дана школе 

Светски Дан детета (7.новембар) 
октобар 

КУД и ученици 

ОЗ 

5.  
Изложба кућних љубимаца април Учитељи, родитељи, ученици 

6.  

Прослава Нове године 

Светски Дан људских права 

(10.децембар) 

децембар 

разр. стареш. и ученици 

1. до 8. разред 

ОЗ 

7.  
Прослава Св.Саве јануар разр. стареш. и ученици 

8.  
Испраћај осмака мај 

Учитељи четвртог разреда, 

разредне старешине осмог 

разреда, управа школе, КУД 

9.  

Светски Дан заштите човекове 

средине 

Светски Дан толеранције 

(16.новембар) 

Прослава матурске вечери 

јун 

ОЗ 

Ученици осмог разреда, 

наставници 

 



 

 

 

                               ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ –БИБЛИОТЕКАРА 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА (Васпитно образовна делатност) 

 Упознавање са радом школске библиотеке, с библиотечким фондом и мрежом 
библиотека 

 Упознавање са врстом библиотечке грађе и оспособљавање за њено самостално 
коришћење 

 Упознавање са пословима библиотекара и другим сродним занимањима 

 Пружање помоћи при при избору литературе и друге грађе 

 Остваривање програма васпитно – образовног рада са ученицима у школској 
боблиотеци 

 Развијање навика за редовним и правилним читањем 

 Развијање потреба и интересовања за књигом и друго библиотечком грађом 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању правописа и књижевног језика 

 Развијање навика за чувањем, заштитом и руковањем књижном и некњижном 
грађом 

 Равијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног 
материјала 

 Пружање помоћи ученицима у писању домаћих радова 

 Пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада ван школе 

 Припремање и реализовање посебних програма намењених појединим групама 
ученика(допунски, додатни рад, ваннаставне активности) 

 Укључивање у рад библиотечке секције и пружање помоћи у остваривању 
њеног програма рада 

 Организовање сусрета са познатм личностима, писцима и другим јавним и 
културним радницима 

 Предавања на теме: „Добра књига као предуслов за лепо изражавање и добар 
писани рад“, „Филм и компјутер не могу заменити књигу“... 

 Реализација тематских часова у библиотеци 
 

САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 Припремање годишњег плана рада за обраду лектире 

 Коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике 

 Планирање набавке књижне и некњижне грађе 

 Информисање стучних актива, стручних сарадника и директора о набавци нове 
стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-
психолошке литературе 



 

 Сарадња са наставницима разредне и предметне наставе у оспособљавању 
ученика за самостално коришћење књижне и некњижне грађе у одељењу и 
школској библиотеци 

 Учешће у изради библиографије и набавци потребне литературе за остваривање 
предвиђених пројеката и тема из области стручног усавршавања и 
унапређивања васпитно-образовног рада 

 Припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за потребе 
редовне, допунске и додатне наставе, слободних активности и других облика 
васпитно-образовног рада 

 Организовање посебне сарадње са наставницима матерњег језика 

 Давање информација о интересовању ученика за читењем и подстицање 
родитеља да се и у породичном кругу негују и развијају читалачке навике 

 

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

 Систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, часописима 
и сл. 

 



 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 4.РАЗРЕД 

сеп
тем

б

ар
 

 Кућни ред школе 
 Избор руководства ОЗ  
 Моја права и обавезе  
 Како да помогнем другу у учењу 

учитељ 

Чланови ОЗ 

о
кто

б
ар

 

 Значај Светског Дана детета, 7.октобар 
 Шта се може видети и купити на Сајму књига  
 Прослава Дана школе, Дан УН, 24.октобар 
 Како решавамо сукобе 

Учитељ 

Чланови ОЗ 

н
о

вем
б

ар
 

 Школско такмичење-распевана ОЗ 

  Предавање –Методе учења 

 Дан толеранције, 16.новембар 

 Позоришна представа 

            Педагог 

Чланови ОЗ 

д
е

ц
ем

б
а

р
 

  Необична и ретка занимања 
 Дан људских права, 10.децембар 
 Лепо понашање, основни појмови 
 Прослава Нове године 

Чланови ОЗ 

Учитељ 

јан
уа

р
 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта  
 Свети Сава, први српски просветитељ 

Чланови ОЗ 

ф
еб

р
уар

 

 Помоћ другу у учењу 

  Дан љубави, 14.фебруар 

 Породица је за мене велика сигурност 
 Предавање –Превенција употребе психоактивних 

супстанци  

Чланови ОЗ 

 

Педагог 
м

ар
т 

 Другарство је највеће богатство 
 Обележавање Дана жена 
 Радионице у циљу спречавања насиља 
 Здрава исхрана 

Чланови ОЗ 

 

ап
р

и
л

 

 Предавање –Превенција употребе психоактивних 
супстанци 

  Изложба кућних љубимаца 
 Награда и казна 
 Ускршње честитке 

Педагог 

Чланови ОЗ 

м
ај 

 Дружимо се са будућим првацима, посета деце 
вртића 

 ДКР/хуманитарна акција 
 Шта вас очекује у 5.разреду 
 Животна средина је наша брига 

Чланови ОЗ 

 

јун
 

 Припреме за прелазак на предметну наставу 
 Припреме за  пријем првака 

Чланови ОЗ 

Педагог 

 



 

Настава у природи 

Настава у природи се у основној школи обавља као  ваннаставни облик 
васпитног рада. Њена важност огледа се у специфичности културног и 
рекреативног рада. 
Циљ је савлађивање дела наставног програма, непосредно упознавање појава 

и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа. Чињеница је да ни најсавременија наставна 

технологија, као ни средства јавног информисања не остављају толико 

упечатљив утисак код ученика, колико оно што се непосредно, дубоко емотивно 

доживи на екскурзији. Осим специфичног усвајања градива и очигледне 

наставе, настава у природи омогућава боље упознавање ученика и наставника, 

што утиче на њихову даљу сарадњу.    

Задаци наставе у природи  су:  

 Да код ученика развије способност посматрања, опажања и уочавања 
одређених предмета, објеката и појава 

 Да допринесе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања код 
ученика 

 Да развија љубав ученика према природи 

 Да развија смисао за лепо и изграђује естетске потребе и навике 

 Да допринесе јачању физичких способности и омогућује рекреацију и 
релаксацију ученика 

 Да допринесе бољем и свестранијем упознавању ученикове личности и 
успостављању ближих односа између ученика и наставника 
 

Четврти разред 

 

Дестинација 

 Бања Врујци 
 

Циљеви  

 Очување , подстицање и унапређивање укупног здравственог стања 
ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја; 

 Стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина 
живота и организовања слободног времена; 

 Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о 
непосредном природном окружењу; 

 Развијање еколошке свести и подстицање ученика на ангажман у 
заштити природе; 

 Социјализација ученика, уз развијање толеранције и одговорног односа 
према себи, другима и окружењу; 

 Развијање позитивних односа према националним, културним и 
естетским вредностима.  
 

Задаци и садржаји: 



 

 

 Побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности 
ученика; 

 Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

 Очување природне дечије радозналости за појаве у природи и њихово 
упознавање кроз одговарајуће активности; 

 Развијање способности запажања појава и процеса у окружењу и 
уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 
условима; 

 Подстицање самосталности кроз непосредне истраживачке задатке; 

 Развијање свести о потреби заштите животне средине и изграђивање 
еколошких навика;  

 Упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и 
лепоте места и околине; 

 Упознавање  са начином живота и рада људи појединих крајева;  

 Упознавање разноврсности биљног и животињског света и уочавање 
њихове повезаности; 

 Упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и 
смењивање временских прилика; 

 Развијање способности сналажења у простору и времену; 

 Развијање правилних  хигијенско-здравствених навика и подстицање 
самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи; 

 Стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што 
чешћи боравак у природи; 

 Формирање навика редовне и правилне исхране; 

 Разумевање и уважавање различитости међу ученицима; 

 Подстицање групног рада , договарања и сарадње са вршњацима кроз 
одговарајуће активности.  

 

 

 



 

 

IX-X -Спровођење анкете за одлазак на екскурзију 

-Потписивање уговора, договор о начину плаћања екскурзије  

- Посета Сајму књига 

- Развијање потребе за књигом, каоизвором сазнања; буђење љубави према књижевности и 

интересовања за читање 

 

XI- II -Посета музеју, биоскопу, галерији, позоришту,Ботаничкој башти 

-Развијање навика културног понашања и формирање естетског укуса, стицањезнања  

-Реализација прославе Нове године -одлазак у дискотеку,  Дружење са вршњацима, забава 

-Посета Фестивалу науке, Промоција науке 

-Посета Центру за промоцију науке Стицање знања о занимањима и  

подстицање љубави према науци 

III -V  -Гостујућа предавања и трибине 

 -Професионална оријентација, развијање свести о себи и самокритичног става,  

оспособљавање за критичко процењивање 

- Посета позоришту, Музеју примењене уметности 



 

 -Екскурзија- реализација 

- Настава у природи 

- Културне активности 

- Посете у оквиру боравка и тематска предавања 

- Спортске активности 

- Забавне активности 

- Вечерње активности, Побољшање здравствене културе и  

хигијенских навика, развијање самосталности, другарства, културе  

понашања, развијање културе коришћења слободног времена, упознавање културно-

историјских знаменитости Србије, 

VΙ -Анализа реализације екскурзија и извештавање на Наставничком већу и Савету родитеља и 

Школском одбору 

Истицање позитивних страна и израда стратегија за превазилажење уочених негативних 

појава и стања 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


