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СВРХА , ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

                               ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

Сврха програма образовања 
 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 

информатичке  писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном 

друштву. 

 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају 

ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија 

сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, 

потребе и интересе, уз 

активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном 

животу и 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 деце и 

ученика; 

 

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

начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се 

односе на сопствени развој и будући живот; 

 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање 

српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањина; 

 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног 

повезивања; 

 



 5 

- 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 начелимаразличитости и добробити за све; 

 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе 

традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске 

толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање 

понашања која нарушавају остваривање права на различитост;      

 

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

и  развијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 

 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности 

заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 
  

ШКОЛСКА 2015/2016. 
 

                        

                                   ФОНД ЧАСОВА ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД 
 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик 
1
                                               5 180 

2.  Страни језик-енглески 2 72 

3.  Ликовна култура 2 72 

4.  Музичка култура 2 72 

5.  Историја                                                      1 36 

6.  Географија 1 36 

7.  Математика 4 144 

8.  Биологија 2 72 

9.  Техничко и информатичко образовање 2 72 

10.  Физичко васпитање 
2
 2 72 

                         Укупно : А 23          828 

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

 Верска настава / Грађанско васпитање 
3
 1 36 

 Страни језик- француски језик 
4
  2 72 

 Физичко васпитање- изборни спорт 1 36 

                          Укупно : Б 4         144 

                          Укупно : А+Б          27          972 

Редни  

број 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

1 Чувари природе 

 

 

 

 

 

1 36 

2 Свакодневни живот у прошлости 1 36 

3 Информатика и рачунарство 1 36 

4 Цртање, сликање и вајање 1 36 

Редни  

број 

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

  

1. Редовна настава 28       1008 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

Редни  

број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
  

1. Час одељенског старешине  1 36 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне 

активности 

1-2 36-72 

3. Екскурзије 1 дан 

1. Назив језика националне мањине када се настава реализује на том матерњем језику. 

2. Статус трећег часа физичког васпитања (изборне спортске гране) регулисан је Стручним упутством 

министра просвете и спорта о организовању спортских активности у основној школи бр 110-00-449-

05/02 од 22. јуна 2005. 

3. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучава 

га до краја образовног циклуса. 

4. Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни предмет до 

краја образовног циклуса. 



 7 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ПРЕДМЕТ:    СРПСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова:    180 

За обраду новог градива:  79 

За друге типове часова:    101 
 

 
Циљ  наставе : Књижевнотеоријско анализирање, правописна правила, 

изражајно казивање и рецитовање обрађених текстова, савладавање 

граматике ( врсте речи, служба речи, падежи, глаголски облици, 

реченица).  

 

Задаци наставе : Постепено и систематично упознавање граматике 

српског језика; стицање знања о именицама, деклинацији, глаголима, 

конјугацији, служби речи, заменицама и бројевима, непроменљивим 

врстама речи; усвајање правописне норме; упознавање са основним 

одликама књижевних текстова, књижевнотеоријским терминима и 

стилским изражајним средствима. 

 

Оперативни  задаци : оспособљавање ученика за успешно слижење 

књижевним језиком; оспособњљавање ученика за логичко схватање; 

развијање љубави према матерњем језику; неговање истраживачког духа 

ученика 

 

Корелација: страни језици, историја, географија, ликовна и музичка 

култура... 

Начин остваривања програма, методе: монолошка, дијалошка, 

демонстративна, истраживачка, текстуална, стваралачка, аналитичко-

синтетичка. 

 

Уџбеник за реализацију програма: Читанка; аутори: З. Несторовић, З. 

Грушановић, Клет; Српски јетик за 5.разред, аутори: В. Ломпар, Н. 

Станковић-Шошо, Радна свеска, аутори: В. Ломпар, Н. Станковић-Шошо 

 

Литература за реализацију програма: Наставна теорија и пракса1, З. 

Мркаљ, Граматика српског језика, Станојчић-Поповић, Правопис српског 

језика, МС, Народна књижевност, Н. Милошевић-Ђорђевић, Историја 
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српског језика, Ј. Деретић, Речник српског језика,МС, Теорија 

књижевности, Д. Живковић, часописи...  

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Облик 

рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. На свету има свакаквих 

чудеса 

22 11 5 3 3   Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

стваралачка, 

истраживачка

демонстратив

напровера 

Вербална, Звучна 

читанка, Читанка, 

Радна свеска, 

Граматика 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Пустио бих ја њега, али 

неће он мене 

21 10 6 2 3   Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

стваралачка, 

истраживачка

,демонстрати

внапровера 

Вербална Читанка, 

Радна свеска, 

домаћи задаци, 

вежбанка 

Граматика, Звучна 

читанка, лектира 

Да нема ветра, пауци би 

небо премрежили 

20 12 2 3 3    

 4. На сцени 22 5 9 4 2 2  Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

стваралачка, 

истраживачка

,демонстрати

внапровера, 

аналитичко-

синтетичка 

Вербална,  

Читанка, Радна 

свеска, Граматика, 

састави, вежбанке 

 5. 

 

 
6. 

 

 

 7. 

 

 8. 

 

 

Бој не бије свијетло оружје, 

већ бој бије срце у јунака 

11 7 2 1 1   Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

стваралачка, 

истраживачка

,демонстрати

внапровера 

Вербална,Читанка, 

Радна свеска, 

Граматика, 

састави, 

вежбанке,музички 

уређај, географска 

карта, домаћи 

задаци ученика, 

рачунар, интернет, 

видео-бим, збирка 

песама, вежбанке, 

контролне вежбе, 

лектира 

Од колевке па до гроба, 

најлепше је ђачко доба 

20 14 4 1 1   

Мајчина љубав не стари 22 7 7 5 3   

Путујем, запажам, бележим 15 7 3 3 1 1  

 9. По јутру се дан познаје 27 6 9 6 3 3  Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

стваралачка, 

истраживачка

,демонстрати

внапровера 

Вербална,Читанка, 

Радна свеска, 

Граматика, 

вежбанке, радови 

ученика, лектира, 

тестови 

                                          УКУПНО 180 79 47 28 20 6 
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Образовни стандарди за Српски језик : 

 ОСНОВНИ НИВО 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда * 

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, 

основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје 

цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим 

критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да 

га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 

или неформални) 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 

примерима 

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику 

дискриминације и говору мржње* 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према 

задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 

заповедне) 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2633
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2633
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2633
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2608
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2608
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2608
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2609
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2609
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2613
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2613
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
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CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) 

примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања* 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; 

основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као 

лексички механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у 

школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама                                        

CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о 

развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас) 

CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика 

CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 

CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 

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

4. КЊИЖЕВНОСТ 

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

до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: 

нарација, дескрипција, дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту 

(епитет, поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, 

време и место радње, лик... 

 

СРЕДЊИ НИВО 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради 

брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, 

ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради 

уживања* 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
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функционалне стилове 

CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и 

библиографију и уме њима да се користи 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима) 

 

 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

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

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

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик 

променљиве речи 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована 

творба, претварање) 

CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика                                        

CJ.2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима 

намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са 

временом које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација 

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и 

путопис и научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2636
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2636
http://www.ceo.edu.rs/portal/mod/resource/tal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2637
http://www.ceo.edu.rs/portal/mod/resource/tal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2637
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2614
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2540
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
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контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против 

ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, 

табеле, дијаграме и графиконе 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 

прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и 

расправу 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама 

речи и њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 

независних и зависних предикатских реченица) 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с њима)                                                                                             

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, 

контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, 

намењеним младима, и правилно их употребљава 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2638
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2639
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2639
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2618
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2620
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
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4. КЊИЖЕВНОСТ 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

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

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

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

тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

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

дело 

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

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

настави* 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2562
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2562
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2563
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2564
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2564
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                                     ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

                                Годишњи фонд часова:     144 

 

За обраду новог градива:   55 

 

За друге типове часова:     89 
 

Циљ  наставе :  - да ученици усвоје 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 

-да допринесе развијању менталних способности, 

формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности. 

Задаци наставе : - да ученици стичу основну математичку културу 

потребну за откривање улоге и примене математике у различитим 

подручјима човекове делатности 

    - да развијају способност посматрања, опажања и 

логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. 

Оперативни  задаци : Ученици треба да науче:  

-да ствари или појаве групишу по некој заједничкој особини,  

-да усвоје правила за дењивост бројева и знају да примене у 

конкретним ситуацијама  

-усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и 

пресликавањима,  

-савладају основне операције с природним и рационалним 

бројевима, 

-упознају најважније геометријске објекте, линије и фигуре као и 

разумевање њихових узајамних односа. 

Корелација : Географија, ТО, информатика 

Начин остваривања програма: методе: монолошка, дијалошка, 

демонстративна, истраживачка, стваралачка,  

Уџбеник за реализацију програма : Уџбеник за V  разред-Школа плус-  Б. 

Јевремовић, Р. Божић, Ј. Ћуковић  

Литература за реализацију програма : Збирка задатака за V  разред- 

Математископ В.Стојановић, Школа плус        Б. Јевремовић, Р. Божић, Ј. 

Ћуковић, Круг Р. Павлићевић, М. Поповић. 
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                                  ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- МАТЕМАТИКА 
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Назив наставнe теме 

Б
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ј 
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а 
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о
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У
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В
р

ем
ен

ск
а 

ар
ти

л
у

л
ац

и
ја

  

 

Облик 

рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. СКУПОВИ 16 7 2 5 1 1  фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

истраживачка,  

стваралачка 

вербална; 

Збирка 

задатака , 

панои, радни 

листићи 

2. СКУПОВИ ТАЧАКА 15 5 3 5 1 1  фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

истраживачка,  

стваралачка 

вербална; 

Збирка 

задатака , 

панои, радни 

листићи 

прибор за 

цртање 

3. ДЕЉИВОСТ У СКУПУ  N0 19 5 6 6 1 1  фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

Игровна 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

истраживачка,  

стваралачка 

вербална; 

Збирка 

задатака , 

панои, радни 

листићи 

4. УГАО 19 8 5 5 1   фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни 

Игровна 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

истраживачка,  

стваралачка 

вербална; 

Збирка 

задатака , 

панои, радни 

листићи 

прибор за 

цртање 

5. РАЗЛОМЦИ ( I део ) 27 13 6 7 1   фронталн

и, 

индивидуа

лни, у 

паровима 

дијалошка, 

истраживачка,  

 

вербална; 

Збирка 

задатака , 

панои, радни 

листићи  

6. ОСНА СИМЕТРИЈА 15 5 4 5 1   фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

паровима 

дијалошка, 

истраживачка, 

стваралачка, 

демонстративна 

вербална; 

Збирка 

задатака , 

панои, радни 

листићи 

прибор за 

цртање  

7. РАЗЛОМЦИ  ( II део ) 33 12 8 10 2 1  фронталн

и, 

индивидуа

лни, у 

паровима, 

групни 

монолошка, 

дијалошка, 

истраживачка, 

провера, 

стваралачка 

вербална; 

Збирка 

задатака , 

панои, радни 

листићи 

прибор за 

цртање 

                                        УКУПНО 144 55 34 43 8 4 
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                               Образовни стандарди за Математику  

 

ОСНОВНИ НИВО: 
 

1. БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

MA.1.1.2. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно 

MA.1.1.3. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, 

помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

MA.1.1.4. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив 

другим 

MA.1.1.5. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама 

2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном 

члану 

MA.1.2.2. израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 

MA.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе 

MA.1.2.4. одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

3. ГЕОМЕТРИЈА 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте 

углова и паралелне и нормалне праве) 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 

обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу 

правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему) 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника) 

MA.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову површину и запремину) 

MA.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе) 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

4. МЕРЕЊЕ 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2443
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2444
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2445
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2445
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2445
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2446
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2446
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2452
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2452
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2453
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2464
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2464
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2464
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2466
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2466
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2466
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2467
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2467
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2468
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MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, 

масе, времена и углова 

MA.1.4.2 претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца 

 

5. ОБРАДА ПОДАТАКА 

MA.1.5.1. изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај 

тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно 

MA.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди 

минимум или максимум зависне величине 

MA.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

MA.1.5.4. одреди задати проценат неке величине 

СРЕДЊИ НИВО 

1. БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

MA.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

MA.2.2.1. реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате 

MA.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 

MA.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира 

бином 

MA.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички 

интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и 

одређује непознати члан пропорције 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

3. ГЕОМЕТРИЈА 

MA.2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; 

рачуна са њима ако су изражени у целим степенима 

MA.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему 

MA.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

MA.2.3.4. влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину 

када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 

MA.2.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни 

елементи непосредно дати у задатку 

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2482
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2482
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2483
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2484
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2490
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2490
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2491
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2491
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2492
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2448
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2449
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2454
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2455
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2456
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2456
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2457
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2457
http://www.moodle.org/0.5106333975525384
http://www.moodle.org/0.5106333975525384
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2458
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2470
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2470
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2471
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2472
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2472
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2473
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2473
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2474
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подударност и везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и 

једнакост страница паралелограма) 

4. МЕРЕЊЕ 

MA.2.4.1. пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину 

и масу 

MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију 

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу 

5. ОБРАДА ПОДАТАКА 

MA.2.5.1. влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд) 

MA.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по 

једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди 

вредности узорка са средњом вредношћу) 

MA.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; 

представља средњу вредност медијаном 

MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат) 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.3.1.2. оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

 

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

MA.3.2.2. користи особине степена и квадратног корена 

MA.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик 

MA.3.2.4. разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; зна линеарну функцију и графички интерпретира њена 

својства 

MA.3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

3. ГЕОМЕТРИЈА 

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на 

трансверзали 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2474
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2474
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2486
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2486
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2487
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2496
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2496
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2497
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2497
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2497
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2498
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2498
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2450
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2451
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2459
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2459
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2460
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2461
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2461
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2462
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2462
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2462
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2463
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2463
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2475
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2475
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2475
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MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно 

дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

MA.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и 

дужину лука 

MA.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

 

4. МЕРЕЊЕ 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним 

вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

5. ОБРАДА ПОДАТАКА 

MA.3.5.1. одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

MA.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

MA.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график 

којим представља међузависност величина 

MA.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

 

 
 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2478
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2478
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2479
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2479
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2480
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2480
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2481
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2481
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2488
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2489
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2489
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2499
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2500
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2500
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2501
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                     ПРЕДМЕТ:   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Годишњи фонд часова:     72 

 

За обраду новог градива:   24 

 

За друге типове часова:     48 

 

 

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: TO THE TOP 1 , H.Q.Mitchell  

Литература за реализацију програма: уџбеник и радна свеска 

Друго: тестови и вежбања које саставља наставник за појединачне потребе 

и специјализовани сајтови за наставнике енглеског језика са 

наставним материјалом у електронској форми 
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                  ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. SCHOOL 

DAYS /HELLO 

8 3 5 2 1 2  Индивидуалан 

и комбинован 

вербални Уџбеник,радна 

свеска,цд,персон

алиѕовани 

ѕадаци,интернет 

2. PEOPLE 8 3 5 2 1 2  Индивидуалан 

и групни 

Рад на 

тексту,комбиновани 

рад 

 

3. TIME OUT 8 3 5 2 1 2  Индивидуалан 

и групни 

Рад на 

тексту,комбиновани 

рад 

 

9. THE FIRST 

WRITTEN 

TEST 

3 / 3 / / /  индивидуалан Рад на 

тексту,решавање 

проблема 

 

4. PLACES 8 3 5 2 1 2  Групни, 

комбиновани 

рад у пару 

Рад на 

тексту,комбиновани 

рад 

 

5. FOOD 8 3 5 2 1 2  Групни,комбин

овани 

Рад на 

тексту,вербални 

 

9. SUMMARY 1 / 1 / / /  индивидуални комбиновани  

6. CELEBRATIO

NS 

8 3 5 2 1 2  Индивидуални 

,комбиновани 

Вербални,комбинова

ни 

 

9. THE SECOND 

WRITTEN 

TEST 

3 / 3 / / /  индивидуални Рад на тексту  

7. HOLLIDAY 8 3 5 2 1 2  Индивидуални,г

рупни,рад у 

пару 

Вербални,комбинова

ни 

 

8. OUR WORLD 8 3 5 2 1 2  Индивидуални,г

рупни 

Рад на 

тексту,комбиновани 

 

9. SUMMARY 1 / 1 / / /  индивидуални комбиновани  

                 УКУПНО 72 24 48    
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                                        ПРЕДМЕТ:    ИСТОРИЈА 
 

Годишњи фонд часова:     36 

 

За обраду новог градива:   19  

 

За друге типове часова:      17 
 

 
Циљ  наставе:   изучавања наставног предмета Историја је културни 

напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да 

допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских 

процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског 

идентитета и духа толеранције код ученика. 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске 

свести и хуманистичко образовањe ученика. 

Задаци наставе:  да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, 

разумеју историјске процесе и токове,  улогу истакнутих личности које су 

одредиле развој људског друштва, и да упознају националну и општу 

историју (политичку,економску, друштвену, културну...), као и историју 

суседних народа и држава. 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе историје сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, 

улогу истакнутих личности у      развоју људског друштва и да познају 

националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, 

културну...).  

Оперативни  задаци::  
o Упознавање начина и значаја проучавања прошлости; 

o Разумевање основних одлика праисторије и старог века; 

o Примењивање временских одредница (деценија, век, 

миленијум); 
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o Оспособљавање за коришћење историјске карте; 

o Стицање знања о личностима које су обележиле епоху старог 

века; 

o Упознавање основних одлика античке културе. 

Корелација: Српски језик и књижевност, Географија, Ликовна култура, 

Грађанско васпитање, Верска настава 

Начин остваривања програма: Да би се наведени задаци наставе историје 

што потпуније остварили неопходно је да се обезбеди корелација са 

сродним предметима, као што су географија, српски језик, ликовна и 

музичка култура, верска настава, грађанско васпитање и свакодневни  

живот у прошлости. 

Наставници историје могу корелацију остварити консултовањем 

са наставницима сродних предмета у области исте материје у току наставе 

као и заједничком обрадом неких тема кроз додатни рад, слободне 

активности излете и екскурзије. 

У настави историје  нагласак би требало ставити на активне 

облике рада. Они се напотпуније могу остварити кроз групни рад, рад у 

паровима, индивидуални рад или дискусију свих ученика у одељењу. 

Реализација садржаја програма у великој мери зависи од правилног избора 

наставних метода. 

У настави историје усмено излагање наставника (монолошка 

метода) и разговор са ученицима (дијалошка метода) заузимају веома 

важно место.посебан значај има коришћење историјских текстова, 

нарочито извора. Веома је важно напоменути да би требало користити и 

историјске карте, јер њихова адекватна употреба олакшава темељно 

савлађивање градива. 

У настави историје требало би што чешће користити следећа 

наставна средства: 

- историјске карте; 

- илустрације; 

- документарне и игране видео и дигиталне материјале; 

- музејске експонате; 

- културно историјске споменике. 

Тежиште наставе историје у петом разреду требало би да буде на 

разумевању античког друштва и културе.   

Уџбеник за реализацију програма: Уџбеник историје за пети разред 

основне школе, Логос. Аутори : Душко Лопандић и Ивана Петровић 

Литература за реализацију програма: Струве Калистов, Стара 

Грчка,Београд 1959. В. Авдијев, Стари Исток,Београд 1952. 

Н.А.Машкин,Историја Старог  Рима,Београд 1958. Ф.Папазоглу,Историја 

Хеленизма, 
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                           ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА : ИСТОРИЈА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Увод у историју 5 3 2     -индивидуални 

-фронтални 

-групни рад 

-рад у пару 

-монолошка 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

 

Уџбеник за пети 

разред ; 

историјска 

карта; атлас 

2. Праисторија   2 1 1     -индивидуални 

-фронтални 

-групни рад 

-рад у пару 

-наративна 

-илустративна 

-текстуална 

-дијалошка 

 

Уџбеник за пети 

разред ; 

историјска 

карта; атлас 

3. Стари Исток 5 3 2     -индивидуални 

-фронтални 

-групни рад 

-рад у пару 

-монолошка 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

 

Уџбеник за пети 

разред ; 

историјска 

карта; атлас 

4. Стара Грчка   11 6 5     -индивидуални 

-фронтални 

-групни рад 

-рад у пару 

-монолошка 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

 

Уџбеник за пети 

разред ; 

историјска 

карта; атлас 

5. Стари Рим 13 6 6   1  -индивидуални 

-фронтални 

-групни рад 

-рад у пару 

-монолошка 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

 

Уџбеник за пети 

разред ; 

историјска 

карта; атлас 

                              УКУПНО 36 19 16   1 

                                            

 

                                   ИСТОРИЈА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из 

прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из 

http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
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националне и опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова 

познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате 

у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате 

у форми табеле 

ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате 

у форми графикона 

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

2. СРЕДЊИ НИВО 

2. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском 

одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште 

историје 

 

 

2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних историјских извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче 

историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене 

експлицитне информације о особинама епохе или географског простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) 

http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
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на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, 

феномену 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских 

личности, догађаја, феномена 

3. НАПРЕДНИ НИВО 

3. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди 

којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и 

историјски феномен) 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени 

у одговарајућем историјском контексту 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште 

историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су 

последице важних историјских дешавања 

3. 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је 

настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, 

политички, географски контекст извора) 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким 

модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу 

историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави) 

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе 

на исту историјску појаву 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена 

и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 

 

 

 

http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
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                             ПРЕДМЕТ:    ГЕОГРАФИЈА 

 

Годишњи фонд часова:     36 

 

За обраду новог градива:  23 

 

За друге типове часова:     13 
 

 
Циљ  наставе  :Усвајање  знања о природно – географским и  

друштвеногеографским објектима ,појавама и процесима  и њиховим 

међусобним везама и односима у геопростору. Треба да допринесе 

стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту наше  

државе у свету 

Задаци наставе :  - Стицање знања о основним појавама,објектима и 

процесима у васиони 

-  Разумевање узрочно-последичне повезаности појава и 

процеса у географском омотачу 

-  Картографско описмењавање 

-  Стицање знања о објектима , појавама и процесима у 

географском омотачу 

-  Развијање географског мишљења  

-  Развијање опште културе и образовања ученика 

Оперативни  задаци : - Стицање основних знања о васиони  и васионским 

телима 

- Да упознају предмет проучавања, поделу и значај 

георафије 

- Да упознају унутрашњу грађу Земље 

- Да самостално користе географску карту као извор 

информација 

- Да  стекну основна знања о постанку Земље и њеним 

кретањима 

- Да стекну знања о рељефу, атмосфери и клими 

Корелација: математика 

Начин остваривања програма : образовни  , васпитни и функционални 

задаци савремене наставе географије се остварују уважавајући систем 

географије као научне дисциплине уз постизање равнотеже између 

узрасних способности ученика њихових потреба и интересовања . 
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Неопходно је заинтересовати ученике да истражују ,користе различите 

изворе информација и да се оспособљавају за самостално учење . 

Постепено увођење и развијање географских појмова и континуиран рад 

са географском картом. Сталном употребом географске карте знања се 

проширују и усавршава се њена практична примена.Код обраде појединих 

лекција треба користити претходно стечена знања 

Уџбеник за реализацију програма : Географија за пети разред издавач 

Бигз 

 

                                               

                               ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ГЕОГРАФИЈА 
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Облик 

рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. УВОД 1 1        Фронталн

и, 

индивидуа

лни 

Монолошко-

дијалошка 

Уџбеник 

2. ВАСИОНА И 

ЗЕМЉА 

6 4 2     Фронталн

и, 

индивидуа

лни,рад у 

пару 

Монолошко – 

дијалошка, 

илустративно - 

демонстративна 

Слајдови , модели 

,  уџбеник, 

фотографије  

3. ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

8 5 3     Фронталн

и,индивид

уални 

Илустративно-

демонстративна

монолошко-

дијалошка 

Карта 

света,уџбеник, 

глобус 

4. ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

21 13 8     Фронталн

и,  

индивидуа

лни,групн

и рад 

Монолошко-

дијалошка,  

илустративно-

демонстративна 

Карта, атласи, 

уџбеник, 

фотографије 

                        УКУПНО 36 23 13    
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                            ГЕОГРАФИЈА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

 

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

1.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

 

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

препознаје њихове основне одлике 

1.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

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

просторни распоред 

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

гране 

1.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

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

 

2. СРЕДЊИ НИВО 

2.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

2.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

 

2.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

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

структуре становништва 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2523
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2506
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2506
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2511
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2511
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2510
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2510
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2509
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2524
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2524
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2518
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2518
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2518
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2515
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2515
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2525
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2525


 30 

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

Црвени крст ...) 

2.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

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

регије 

 

3. НАПРЕДНИ НИВО 

3.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

3.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

3.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

3.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2514
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2514
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2513
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2513
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2528
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2528
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2528
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2522
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2522
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2522
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2521
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2521
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2534
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2534
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2520
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2520
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                                          ПРЕДМЕТ:   БИОЛОГИЈА 
 

Годишњи фонд часова:       72 

 

За обраду новог градива:   38 

 

За друге типове часова:      34 
 

 

Циљ  наставе, Задаци наставе, Оперативни  задаци : - Упознавање 

основних појмова о живом свету 

- Усвајање основних знања о анатомији, морфологији, 

систематици биљака 

- Развијање позитивног односа према природном 

окружењу 

- Развијање логичког расуђивања и критичког 

мишљења 

Корелација:    географија, историја, ликовна култура 

Начин остваривања програма : У кабинету биологије 

Уџбеник за реализацију програма :  Уџбеник за 5. разред,  Герундијум 

Литература за реализацију програма: Сви акредитовани уџбеници за 

пети разред, школски атласи и енциклопедије 

 

                             ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- БИОЛОГИЈА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. Увод 6 3 1 2    Фронтални, 

групни 

индивидуални 

Монолошко-

дијалошка, 

илустративна, 

Демонстративна, 

дескриптивна 

Лупа и микроскоп, 

лабораторијски 

прибор, слике и 

цртежи 

2. Особине и 

разноврсност живог 

света 

12 7 3 1  1  Фронтални, 

групни 

индивидуални 

Монолошко-

дијалошка, 

илустративна, 

Демонстративна, 

дескриптивна 

Микроскопски 

препарати, природни 

материјал, слике и 

цртежи 
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БИОЛОГИЈА ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ОСНОВНИ НИВО 

1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви 

карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни 

процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији 

са околином 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања 

организама 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, 

животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, 

биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

3. Грађа и животни 

процеси биљака  

30 15 8 7    Фронтални, 

групни 

индивидуални 

Монолошко-

дијалошка, 

илустративна, 

Демонстративна, 

дескриптивна 

Микроскопски 

препарати, природни 

материјал, слике и 

цртежи 

4. 

 

 

5. 

Разноврсност биљака, 

значај и заштита 

17 9 5 2  1  Фронтални, 

групни 

индивидуални 

Монолошко-

дијалошка, 

илустративна, 

Демонстративна, 

дескриптивна 

Микроскопски 

препарати, природни 

материјал, слике и 

цртежи Царство гљива 7 4 1 1  1  

                                УКУПНО 72 38 18 13  3 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
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БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме 

и популације 

БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у 

екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, 

угљеника, азота) 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима 

Србије и најважније представнике врста које их насељавају 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај 

киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске 

промене) и најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 

интензивна пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине 

(рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних 

резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног 

окружења 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме 

зашто је важно да их се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај 

термичке обраде хране 

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих 

животиња и правилног опхођења са њима 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на 

заразне болести (епидемије и пандемије) 

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне 

симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када 

мора да се обрати лекару 

БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани 

(конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и 

опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, 

претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања 

животних намирница 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и 

неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и 

поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 

БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве 

инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 

БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица 

физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се 

појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, 

поремећаји сна и сл.) 

 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
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СРЕДЊИ НИВО. 

1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и 

промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број 

чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна 

да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом 

функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и 

човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и 

одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују 

енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и 

зна који органски системи омогућују ову интеграцију 

 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна 

да су оне настале деловањем еволуционих механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно 

одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 

БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да 

опише везе између делова 

БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске 

токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и 

популација 

БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и 

азота) 

БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и 

света и карактеристичне представнике врста које их насељавају 

БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у 

ваздушној, воденој и земљишној средини 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања 

природних ресурса и уштеде енергије 

БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, 

природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова) 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
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5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних 

намирница 

БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у 

организму и на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских 

напитака и сл.) 

НАПРЕДНИ НИВО 

1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 

случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 

 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову 

међусобну функционалну условљеност  

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна 

функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина 

у популацијама, доводе до еволуције 

 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и 

међусобне односе популација у биоценози 

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и 

интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне 

животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и 

азота) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и 

популација 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим 

условима настаје 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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(утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне 

климатске промене) 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и 

биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у 

ограниченим условима целе планете 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне 

исхране 

БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 

БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због 

којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести 

зависности 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
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 ПРЕДМЕТ:   Техничко и информатичко образовање 

Годишњи фонд часова:     72 

 

За обраду новог градива:   35 

 

За друге типове часова:     37 
 

 

Циљ  наставе: Циљ наставе техничког и информатичког образовања у 

основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку, 

техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе 

и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност 

за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са 

техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко 

мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада 

Задаци наставе: Задаци наставе техничког и информатичког образовања 

су : 
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, 

као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери 

реализовани 

 стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања 

 стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање 

ученика за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу 

 схватање законитости природних и техничких наука 

 сазнавање основног концепта информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота, 

 као и оспособљавање ученика да 

 раде на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких 

програма и стицање навике да их ученик користи у свакодневним активностима  

 науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, 

интерфејс и интернет  

 развијају стваралачко и критичко мишљење 

 развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према 

сопстевеном плану рада и афирмишу креативност и оригиналност  

 развијају психомоторне способности 

 усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим 

облицима друштвено корисног рада 

 савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима 

технике и управљања технолошким процесима 

 развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака 

 стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад 
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 комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 

 стекну знања за коришћење мерних инструмената 

 на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу 

одговарајући материјал за модел, макету или средство 

 препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, 

електротехнике, електронике и да их компонују у једноставније функционалне целине 

(графички и кроз моделе, макете или предмете) 

 разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија  

 препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу 

 прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору 

 одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

 израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара 

 упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и 

производње и њихов значај на развој друштва 

 примењују мере и средства за личну заштиту при раду  

 знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења 

 на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно 

одаберу своју будућу професију и др 

Оперативни  задаци: Ученици треба да:  
 се упознају са техником, техничким дпстигнућима и значајем техничког и информатичког 

образовања;  

 се упознају са програмом техничког и информатичког образовања;  

 се упознају са организацијом рада у кабинету за техничко и информатичко образовање и 

мерама заштите;  

 упознају пут од идеје до реализације;  

 упознају прибор за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења;  

 упознају основне елементе техничког цртања: формат, врсте линија, приказивање предмета 

(скица, цртеж), котирање и размеру;  

 науче приказивање своје идеје помоћу скице и техничког цртежа;  

 науче да нацртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара;  

 науче да реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената;  

 науче како се врши избор материјала за реализацију своје идеје, као и редослед операција и 

алата при обликовању материјала;  

 науче да израде једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из 

конструкторског комплета и готових елемената, према одговарајућим упутствима и својим 

идејама;  

 науће самостално да израде једноставније предмете по својој идеји помоћу одговарајућег 

прибора и ручног алата, применом основних радних операција од лако обрадивих 

материјала и готових елемената;  

 знају називе и функцију основних и допунских уређаја рачунара;  

 науче да укључе рачунар и знају функцију тастатуре, упознају неке могућности употребе 

рачунара са готовим програмима;  

 науче да користе рачунар за исписивање текста и за једноставније техничке цртеже без 

програмирања;  

 упознају врсте и карактеристична својства лако обрадивих материјала: дрво, папир, текстил, 

кожа, пластичне масе;  

 упознају основне принципе механичке обраде материјала;  

 науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду материјала;  

 науче да разраде технолошки поступак;  

 се упознају са значајем, врстама и основним изворима енергије;  

 упознају могућности коришћења енергије сунца, ветра и воде;  

 се навикавају на штедњу енергије;  
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 стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водени и 

ваздушни;  

 стекну знање о начинима регулисања друмског саобраћаја;  

 упознају основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају;  

 упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају.  

Корелација: математика, биологија, ликовна култура, информатичко 

образовање, историја, географија. 

Начин остваривања програма: 

Саобраћајни системи - прве наставне јединице су намењене реализацији 

наставних садржаја из области саобраћаја. Ученици треба да на 

интересантан и очигледан начин упознају са правилима и прописима 

кретања пешака у јавном собраћају, начине регулисања саобраћаја и 

безбедно кретање од школе до куће. За реализацију ових наставних 

садржаја користити видео материјал, а за практично увежбавање могу се 

користити полигони у оквиру школе или саобраћајне макете које могу 

израдити и ученици на редовним часовима или у раду слободних 

активности.  

Од идеје до реализације - уводећи ученике у алгоритам конструкторског 

моделовања треба их научити како се скицом, као средством 

комуницирања, може изразити идеја и како се применом правила 

(стандарда) израђује технички цртеж. Оспособити ученике да правилно 

користе прибор за техничко цртање. Објаснити ученицима да ће приликом 

материјализације своје идеје путем конструкторског моделовања уместо 

правих објеката израђивати моделе и макете. У том смислу објаснити им 

како се врши избор материјала за израду модела или макета и редослед 

операција и примењеног алата при обради материјала.  

Информатичка технологија - ученици треба да науче који су основни 

делови конфигурације рачунара, начин њиховог међусобног спајања, 

начин укључивања у рад и неке могућности коришћења рачунара са 

готовим програмима. Један део рада треба да буде посвећен упознавању 

функције тастатуре и раду са "мишем". Рад на рачунару мора бити 

примерен узрасту, осмишљен тако да ученици науче елементарне 

операције и покретање готових апликација. Не улазити у теоријска 

разматрања начина рада рачунара ни у принципе програмирања. 

Програмске садржаје ускладити са постојећом рачунарском опремом 

којом располаже школа.  

Модули - при реализацији првог модула, ученике треба упознати са 

могућношћу да се сами опредељују за одређену активност у оквиру дате 

теме, да могу реализовати своју идеју која је у складу са њиховим 

способностима, интересовањима и полу, као и могућностима школе. У 

овом модулу ученици ће своје идеје реализовати уз помоћ 

конструкторских елемената тј. без обраде материјала. У зависности који 

конструкторски комплет поседује школа, ученике треба упутити у рад са 
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датим комплетом, начином спајања елемената и др. Конструкторско 

моделовање и наредни модули представљају јединство по континуитету 

активности. При изради "пројекта" ученици примењују раније стечено 

знање из пројектовања и конструкторског моделовања, а у модулима 

примењују раније стечена знања из обликовања материјала. Остварити 

корелацију са ликовним васпитањем. Оквир је овде нешто шири јер се даје 

могућност моделовања енергетских претварача и саобраћајних средстава. 

Ученици се могу определити и за рад на рачунару.  

Технологија техничких материјала - упознати ученике са врстама 

техничких материјала који су лаки за обраду и оним које ће имати на 

располагању за моделовање. Ту се пре свега мисли на техничко дрво, 

картон, тканине, кожу и неке врсте пластичних маса. Циљ је да упознају 

карактеристична својства како би се могли лакше опредељивати при 

избору материјала, а касније и алата за обраду. Остварити корелацију са 

биологијом.  

Технологија обраде материјала - у ову тему ученици се уводе преко 

лабораторијске вежбе која има за циљ упознавање принципа на којима је 

засновано дејство алата за механичку обраду материјала. Лабораторијска 

вежба треба да омогући ученицима боље упознају својства испитивањем 

једноставним прибором тврдоћу, цепљивост, обрадивост. Научити 

ученике да организују своје радно место да несметано обаве предвиђене 

операције, да се правилно заштите од повреде приликом руковања разним 

алатима и прибором. Алгоритамски приступ увођења ученика у рад са 

алатом при извођењу разних операција, мења суштински карактер наставе 

- обрада материјала тако постаје средство креативног изражавања а не циљ 

у настави техничког образовања.  

Коришћење енергије сунца, ветра и воде - обновити наставне садржаје 

из природе и друштва и познавање природе који се односе на топлоту 

(сунце извор светлости и топлоте), воду (распрострањеност воде), ваздух 

(кретање ваздуха - ветрови), кретање и отпори кретању тела. Упознати 

ученике са начином коришћења и претварања у неке корисне облике 

енергије сунца, воде и ветра. Касније, при реализацији модула, омогућити 

да моделују неке претвараче по сопсвеном избору.  

Очекивани резултати који треба да се постигну наведеним начином 

реализације предмета су специфицирани у односу на сваки разред. 

У V разреду ученик треба да: 
- се оспособи да своје идеје прикаже скицом и једноставнијим техничким цртежом као и 

да их израђује правилном применом основног прибора за техничко цртање;  

- уме да састави једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из 

конструкторског комплета и готових елемената, према одговарајућим упутствима и 

својим идејама;  

- уме самостално да изради једноставније употребне предмете помоћу одговарајућег 

прибора и ручног алата, применом основних радних операција од лако обрадивих 

материјала,  

- Уме да укључи рачунар и покрене одговарајући програм.  
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У овој етапи реализације наставе техничког образовања треба прилагодити 

- трансформисати простор и опрему у кабинетима - радионицама за 

примену иновираних програма техничког образовања. Овом задатку треба 

приступити етапно. За то је потребан ангажман наставника техничког 

образовања, директора школе, педагога и школских надзорника. У 

тимском раду израдити реалан минипројекат развоја радионичко - 

кабинетског простора за одређену школу. Пројекат треба да садржи 

снимљену тренутну ситуацију, жељено стање и етапе по којима ће се 

стање мењати у жељено. За сваку етапу треба предвидети финансијску 

конструкцију и рокове. Етапе треба да буду у складу са глобалном 

стратегијом развоја предмета техничког образовања. При изради пројекта 

треба имати у виду тенденцију развоја техничког образовања, тј. да се 

напушта столарско - браварски тип радионице, а тежи се универзалном 

типу. То значи да за поједине врсте операција треба предвидети наменски 

простор и опрему, а да се при томе међусобно не ометају. Односно, један 

део предвидети за обраду дрвета и метала. За ове операције пожељно је да 

се предвиди посебна просторија са неколико радних места. С обзиром да 

се реализује модуларна настава, што значи да ће се ученици истог 

одељења моћи опредељивати за различите модуле активности, треба 

предвидети услове за реализацију такве наставе. Други простор, затим, 

обезбедити за "пројектовање" - рад на техничкој документацији, затим, 

место за рад са конструкторима и рад на компјутеру. Складном 

организацијом простора и опреме створиће се повољни услови за 

диференцирану и индивидуализовану наставу. У случају адаптације 

постојећег простора или при изградњи нових треба уважавати следеће 

захтеве: 
- школски простор организовати (градити, адаптирати, доградити) тако да омогућује све 

облике диференцијације и индивидуализације, са мањим или већим мобилним 

могућностима за вишенаменско коришћење,  

- да кабинет - радионица имају још по једну помоћну просторију која је повезана са 

основном за рад мањих група или појединих ученика у оквиру додатног рада, 

слободних техничких активности, за рад са талентованим ученицима, за припрему 

наставе и др. 

- да намештај који се набавља буде флексибилан тако да се може брзо и ефикасно 

прилагодити за рад мањих група и индивидуални рад ученика.  

За ефикасније функционисање система техничког образовања потребно је 

појачати рад актива наставника техничког образовања.  

У складу са прихваћеном концепцијом пројектовати етапни развој и 

набавку наставних средстава и дидактичког материјала. Дидактички 

материјал који нуди готова решења, негативно утиче на развој техничког 

мишљења и стваралаштва ученика и зато га као таквог треба искључити из 

наставног процеса.  

С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова 

програмских садржаја, као и психофизичких могућности ученика у 

појединим фазама, у настави техничког образовања се, по правилу користе 
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сви постојећи облици рада, који су иначе заступљени у осталим 

наставним предметима: фронтални, групни, рад у паровима и 

индивидуални рад, као и различите методе рада: монолошка, 

дијалошка, демонстрације, метода практичних радова, метода 

писаних и графичких радова, метода рада на тексту. 

Уџбеник за реализацију програма: Уџбеник техничког и информатичког 

образовања за пети разред. 

Литература за реализацију програма:Приручници за наставнике – 

техничко технолошког образовања и информатичке технологије, 

часопис „техничке новине“ и „уради сам“, тестови саобраћајвог 

васпитања и  тестови провере знања. 
 

           ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Техничко и информатичко образовање 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. Увод 4 4     180 

мин 

Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

монолошка 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко цртање 

2. Графичке 

комуникације 

10 4 1 4 1  450 

мин 

Фронтални, 

индивидуални,  

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстрације 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко цртање 

3. Информатичке 

технологије 

16 4 1 10 1  720 

мин 

Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстрације 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко 

цртање, рачунар 

4. Од идеје до 

реализације 

8 2  6   360 

мин 

 

Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстрације 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко цртање 

5. Матерјали и 

технологије 

12 5  5 1 1 540 

мин 

Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстрације 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко цртање 

6. Енергетика 4 4     180 

мин 

Фронтални, 

индивидуални 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстрације 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко цртање 

7. Конструкторско 

моделовање - 

модули 

12 6  6   540 

мин 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни рад 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстрације 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко цртање 

8. Саобраћај 6 6     270 

мин 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни рад 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстрације 

Уџбеник, радна свеска, 

прибор за техничко цртање 

                       УКУПНО 72 35 2 31 2 1 
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                            ПРЕДМЕТ:    ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова:     72 

 

За обраду новог градива:  38 

 

За друге типове часова:     34 
 

 

Циљ  наставе : Развој стваралачког  мишљења и креативног изражавања. 

Задаци наставе: Развијанје способности за опажанње квалитета свих 

ликовних елемената; реализација различитих техника и средстава, 

упознавање са визуелним и ликовним својствима; развој визуелног 

памћења и мишљења; развој перцепције, аперцепције, моторике, подстицај 

интересованја за културно-уметничка добра и естетског изгледа, 

препознаванје традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Оперативни  задаци : поступно развијање способности ученика за 

визуелно памћење и предочавање, поступно оспособљавање ученика за 

артикулисано ликовно изражавање кроз слободног ритмичког 

компоновања ликовних елемената,поступно оспособљавање ученика за 

ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у 

обликовању и преобликовању употребних предмета, даље развијање 

способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање, 

проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих 

материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања, мотивисање 

ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на 

заштиту и унапређивање човекове природне и културне средине. 

Корелација: музичка култура, српски језик и књижевност, историја, 

географија, геометрија, биологија, верска настава. 

Начин остваривања програма: Практична реализација теорије форме. 

Уџбеник за реализацију програма: Уджбеник ликовне културе за 5. разред 

основне школе – Здравко Милинковић и Момчило Јанковић 

Литература за реализацију програма: Форма и обликованје – Милун 

Митровић, Историја уметности-Јансон. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА –ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

 

1. Основни ниво 

1.1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

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

1.2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. СЛОБОДНО РИТМИЧКО 

КОМПОНОВАЊЕ 

10 4 - 6    Фронтални,

индивидуал

ан и 

комбинован 

облик рада. 

Дијалошки,хе

руистички,де

монстративни

,практичан и 

комбинован 

метод. 

Визуелна,мануелн

а и помоћно-

техничка средства. 

2. 

 
3. 

ЛИНИЈА 20 10 2 8     

ОБЛИК 24 14 2 8     

4. ОРНАМЕНТ 4 2 - 2     

5. 

 
6. 

 
7. 

СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 4 2 - 2     

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 4 2 - 2     

ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

6 4 - 2     

                                                УКУПНО 72 38 4 30    

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2502
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2502
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2531
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1.3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, 

култура и периода 

ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине 

стечене учењем у визуелним уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица...) 

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

2. Средњи ниво 

2.1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала визуелних уметности 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

2.2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

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

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

2.3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

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

 

3. Напредни ниво 

3.1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелне уметности 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

3.2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и 

принципе да би постигао одређени ефекат 

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2503
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2503
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2505
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2505
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2529
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2529
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2532
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2527
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2527
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ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и 

на радовима других 

3.3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према 

културној припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника...) 

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним 

за визуелне уметности 

ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио 

своја знања из визуелних уметности 

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота 

 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2504
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2504
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2530
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2530
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                             ПРЕДМЕТ:    МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Годишњи фонд часова:     72 

 

За обраду новог градива:   32 

 

За друге типове часова:     40 
 

 
Циљ  наставе  : Да се осигура да сви ученици стекну основну уметничку 

културу као и напредовање ка реализацији одговарајућих стандарда 

образовних постигнућа . Ученици се оспособљавају да решавају проблеме 

и задатке у новим ситуацијама , да износе и образлажу своје мишљење и 

дискутују са другима ,да развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предмет . Циљ је да ученици развију музикалност и 

креативност и негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у 

свим облицима васпитно – образовног рада са ученицима. 

Задаци наставе : - стицање знања о музици различитих епоха и жанрова 

- Развијање способности за извођење музике 

- Развијање навике слушања музике, подстицање 

доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

- Подстицање креативности у свим музичким 

активностима 

- Даље упознавање основа музичке писмености и 

изражајних средстава музичке уметности 

- Стварање одељенских ансамбала 

Корелација : српски језик , енглески језик , ликовна култура , биологија , 

географија, историја, верска настава 

Уџбеник за реализацију програма: Уџбеник за 8 разред; Александра 

Паладин , Драгана Михајловић; ЛОГОС + 3 ЦД-А 



 48 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

                   Образовни стандарди за Музичку културу  

1. Основни ниво 

1.1. Знање и разумевање 

МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености 

МК.1.1.2. опише основне карактеристике музичких инструмената и састава, 

историјско-стилских периода, музичких жанрова и народног стваралаштва 

1.2. Слушање музике: 

МК.1.2.1. музичке изражајне елементе 

МК.1.2.2. извођачки састав 

МК.1.2.3. музичке жанрове 

МК.1.2.4. српски музички фолклор 

1.3. Музичко извођење 

МК.1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције 

МК.1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар 

једном инструменту 

1.4. Музичко стваралаштво 

МК.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 

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

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 
те

м
е

 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и

 

О
б

р
ад

а

 

У
тв

р
ђ
и

в
ањ

е

 

В
еж

б
ањ

е

 

П
р

о
в
ер

а

 

С
и

с
те

м
ат

и
за

ц
и

ја

 

В
р

ем
ен

ск
а 

ар
ти

л
у
л
а
ц

и
ја

 

 

 

Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 20 9   7 4 

 Фронтални,

индивидуал

ан и 

комбинован 

облик рада. 

аудитивна 

- дијалошка 

демонстратив

на 

-монолошка 

 

Визуелна,мануелн

а и помоћно-

техничка средства. 

2. 

 
3. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 20 9   8 3 
 Музички 

инструменти 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 20 9   10 1   

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 12 5   5 2   

                                                УКУПНО 72 32   30 10  

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2547
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624
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МК.1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним 

музичким инструментима 

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

2. Средњи ниво 

2.1. Знање и разумевање 

МК.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером) 

МК.2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски 

финале са догађајима у драми) 

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

2.2. Слушање музике 

МК.2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, 

темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

МК.2.2.2. препозна структуру одређеног жанра 

3. Напредни ниво 

3.1. Знање и разумевање 

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

музичког дела 

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

фолклора 

МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд 

МК.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 

контексту (одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

3.2. Слушање музике 

МК.3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 

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

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

3.3. Музичко извођење 

МК.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем или свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 

3.4. Музичко стваралаштво 

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

музичке инструменте 

МК.3.4.2. Импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) 

у оквиру различитих жанрова и стилова 

МК.3.4.3. Осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс 

http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2616
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2616
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2610
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2621
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2621
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2628
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2628
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2631
http://www.ceo.edu.rs/portal/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2631
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                          ПРЕДМЕТ:    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд часова:     72 

 

За обраду новог градива:   26 

 

За друге типове часова:     46 
 

 

Циљ  наставе :  Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и 

систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно - обрзовним подручјима, допринесе свестраном, интегралном 

развоју личности ученика,  развоју моторичких способности, стицању, 

унапређењу здравља, јачању и челичењу организма, усавршавању и 

примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада 

Задаци наставе : 
- подстицање раста, развоја и правилног држање тела ; 

- развој и усавршавање моторичких способности у складу са узрасним и 

индивидуалним карактеристикама ученика; 

- 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; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција; 

- развијање креативности кроз покрет; 

- развијање позитивне слике о себи; 

- оспособљавање за самостално вежбање у слободно време и усмеравање надарених 

за бављење спортом; 

- стицање навика за свакодневним физичким активностима и развијање свести о 

потреби очувања и унапређења здравља и заштити природе  и човекове средине. 

Оперативни  задаци :  
- Образовни: Стицање знања о физичког васпитања развоју моторичких 

способности, стицању, унапређењу здравља, јачању и челичењу организма, 

усавршавању и примени моторичких умења.  

- Функционални: Развијање способности за практичну примену стеченог знања у 

свакодневном животу , препознавању основних  елемената kретања и њихов 

значај за живот 

- Васпитни: Развијање одговорности,тимског рада и сарадничког духа. 
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Корелација : Математика, физика, хемија, биологија, ликовна култура, 

информатичко образовање, историја, географија, музичког, 

српског језика  

Начин остваривања програма : Остваривање школског програма за 

петом разред наставе физичког васпитања ,се врши прко следећих 

НАСТАВНИХ МЕТОДА:  

ВЕРБАЛНА-ДИЈАЛОШКА; − монолошка (усмено излагање – 

предавање, приповедање, описивање, образлагање, 

и објашњавање); дијалошка (слободан разговор – 

уобичајена вербална комуникација са ученицима; 

дискусија – полемика, дебата или расправа, 

постављање питања и супротстављање мишљења 

аргументима).  

ДЕМОНСТРАЦИОНА; −  приказивање модела, шема, скица, појава, 

стања, активности, филмова, разне пројекције и 

друго.  

ПРАКТИЧАН РАД; −   различите врсте практичних вежби и радионица. 

КОМБИНОВАНИ РАД; −   истовремено коришћење различитих метода. 

Уџбеник за реализацију програма :  

Литература за реализацију програма : Користи се: Часопис физичка 

култура, и остали стручни уџбеници.  

Наставна средства : Лопте за ( одбојку, кошарку, рукомет, фудбал ) 

комплетна опрема за гимнастику коју шскола поседује ( оскочна даска, 

струњаче различитих димензија, разбој, вратило, козлић ), а за атлетику ( 

штафетна палица, кугла, лоптице за бацање ) као и друга приручна 

сретства: вијаче, медицинка, ластиш, чуњеви, маркери за обележавање 

кретаеа, штоперице,  мануелна и помоћно-техничка средства (разноврсне 

табле, столице ). 

Друго :  Иновације и унапређење у настави ( огледни часови, предавања, 

семинари). 

-  Решавање проблема – хеуристички приступ (наставник поступно 

води ученике кроз процес откривања приликом решавања 

проблема). 

  -   Демонстративна метода уз помоћ рачунара и нових модерних 

метода и средстава. 

-   Игровне активности (стваралачке, уметничке, и друге игре као и 

задаци отвореног типа у телесно-кинестетичком, визуелно-

просторном, музичком и емоционално-социјалном  домену). 

-   Истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног 

истраживања на сопственом истраживачком пројекту). 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. Атлетика 20 8 4 4 4 - 900 

мин 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

демонстрација, 

монолошка, 

дијалошка, 

хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

комплетна опрема 

за 

атлетикугимнасти

ку коју шскола 

поседује. 

2. 

 

Гимнастика 20 8 4 4 4 - 900 

мин 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

демонстрација, 

монолошка, 

дијалошка, 

хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

комплетна опрема 

за гимнастику коју 

шскола поседује  

3. Спортске игре (између 

4 ватре, рукомет, 

кошарка, одбојка, мали 

фудбал) 

24 10 4 4 4 2 1080 

мин 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 демонстрација, 

монолошка, 

дијалошка, 

хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

Лопте за ( одбојку, 

кошарку, рукомет, 

фудбал ) као и 

допунска опрема 

4. Активности у природи 2 - - 2 - - 90 

мин 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

демонстрација, 

монолошка, 

дијалошка, 

хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

вијаче, медицинка, 

ластиш, чуњеви, 

маркери за 

обележавање 

кретаеа, 

штоперице,  

мануелна и 

помоћно-техничка 

средства 

(разноврсне табле, 

столице ). 

5. ОФП  -  Развој 

моторичких 

способности 

6 - 3 - 3 - 270 

мин 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

демонстрација, 

монолошка, 

дијалошка, 

хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

вијаче, медицинка, 

ластиш, чуњеви, 

маркери за 

обележавање 

кретаеа, 

штоперице,  

мануелна и 

помоћно-техничка 

средства 

(разноврсне табле, 

столице ). 

 УКУПНО 72 26 15 14 15 2 3240 

мин 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

1.1.1. игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује 

са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других 

1.1.2. зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву помоћ 

 

У подобласти АТЛЕТИКАученик/ученица: 

1.1.3. правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери 

резултат 

1.1.4. зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ 

1.1.5. зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока 

1.1.6. зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ 

1.1.7. зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице 

1.1.8. зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ 

1.1.9. правилно баца куглу из места и мери дужину хица 

1.1.10. зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ 

 

У подобласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ученик/ученица                            

1.1.11. ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу 

1.1.12. ученик/ученица правилно изводи прескоке 

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

1.1.14. ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју 

1.1.15. ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама 

1.1.18. ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу 

1.1.19. зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

 

У подобласти ПЛЕС ученик/ученица: 

1.1.20. се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у простору основним 

облицима кретања (ходање, трчање) 

 

У подобласти РИТМИЧКАГИМНАСТИКАученица: 

1.1.21. правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике 

1.1.22. зна називе вежби и основе тренинга, пружа прву помоћ 

 

У подобласти ПЛИВАЊЕученик/ученица: 

1.1.23. плива и поштује правила самоспасавања и безбедности око и у воденој средини 

 

У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАученик/ученица: 

1.1.24. правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе 

за поједине делове тела 

1.1.25. зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби 

обликовања и њихову терминологију, и функцију појединих вежби у комплексу 
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1.2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 
У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

ученик/ученица зна: 

1.2.1. смисао Физичког васпитања 

1.2.2. утицај физичког вежбања 

1.2.3. основне појмове везане за физичко вежбање 

1.2.4. безбедност током вежбања 

1.2.5. основна правила спортских игара 

1.3. ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА 

У области ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊАученик/ученица: 

1.3.1. испољава позитиван став према физичком вежбању у свакодневном  

животу 

1.3.2. испољава заинтересованост за физичко вежбање 

1.3.3. доказује се кроз физичко вежбање 

1.3.4. испољава позитиван став према сарадњи са другима у реализацији  

различитих задатака Физичког васпитања 

2. СРЕДЊИ НИВО 

2.1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕученик/ученица: 

2.1.1. игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе 

изражава сопствену личност уз поштовање других 

2.1.2. зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај 

тренинга 

 

У подобласти АТЛЕТИКАученик/ученица: 

2.1.3. правилно изводи варијанту технике штафетног трчања 

2.1.4. зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће 

2.1.5. зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике 

2.1.6. правилно баца куглу леђном варијантом технике 

2.1.7. зна правила за такмичење 

2.1.8. учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини 

 

У подобласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

2.1.9. ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на тлу 

2.1.10. ученик/ученица правилно изводи згрчку 

2.1.11. ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди 

2.1.12. ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју 

2.1.13. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама 

2.1.14. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима 

2.1.15. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју 

2.1.16. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу 

2.1.17. зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби рада 
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У подобласти ПЛЕСученик/ученица: 

2.1.18. повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује 

најмање један одабрани дечији плес 

2.1.19. влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне 

плесове 

 

У подобласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКАученица: 

2.1.20. правилно изводи вежбу са реквизитима 

 

У подобласти ПЛИВАЊЕученик/ученица: 

2.1.21. плива једном од техника спортског пливања, поседује вештину самопомоћи у 

води и безбедног понашања у и око водене средине 

 

У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАученик/ученица: 

2.1.22. правилно изводи и показује више комплекса вежби обликовања без и са 

реквизитима 

2.1.23. зна принципе састављања комплекса вежби обликовања и дозирање оптерећења 

 

У подобласти СТОНИ ТЕНИСученик/ученица: 

2.1.24. игра стони тенис користећи виши ниво технике удараца повезујући их са 

кретањем, може да одигра тактичку замисао и користи више врста сервиса 

2.1.25. зна функцију и значај стоног тениса, већи број правила, принципе и утицаја 

тренинга 

 

Напомена: у Програму физичког васпитања стони тенис се предвиђа у оквиру 

Обавезног изборног предмета Физичко васпитање - Изабрани спорт и у оквиру система 

школских спортских такмичења. У оквиру Образовних стандарда за крај обавезног 

образовања стони тенис се даје као пример наставницима како могу сами изградити 

стандарде за спортску грану која није обухваћена овим стандардима. Стони тенис се, у 

овом циклусу, не предвиђа као обавезан стандард. 

2.2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

ученик/ученица зна: 

2.2.1. терминологију 

2.2.2. основе тренинга 

2.2.3. да дозира оптерећење током вежбања 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
        

ПРЕДМЕТ:   Француски језик  

Годишњи фонд часова:     72 

 

За обраду новог градива:   32 

 

За друге типове часова:     40 
 

Циљ  наставе: француског језика у основном образовању заснива се на 

потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативним 

вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање 

сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног 

односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

и културном наслеђу. уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању 

страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да 

усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у 

професионалној, усменој и писаној комуникацији споразумева са људима 

из друтих земаља, усвоји норме вербалне н невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на средњем 

нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче 

свест о значају сопственог језика и културе у контакгу са другим језицима 

и културама. Ученик развија радозналост. истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика. 

Уџбеник за реализацију програма :  Pixel 1 за Пети разред основне школе, 

Дата Статус, Београд, 2013. 

Граматика француског језика, Дата 

Статус, Београд, 2012. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна средства 

1. Unité 0:Destination 

français ! 

3 2 1        

2. Unité 1: Au collège 9          

 Leçon 1: La rentrée  2 1     фронтални, 

индивидуални, рад 

у групи , рад у 

паровима 

дијалошка, 

вербално-

текстуална, 

аудиовизуелна, 

илустративни 

метод, 

комуникативни 

приступ 

учионица, 

граматика, 

уџбеник, свеска, 

радна свеска, 

аудио материјал 

Leçon 2: En classe  1 1     

Leçon 3: Des matières à 

faire 
 1 1     

Point culture / civilisation  1    1  

3. Unité 2: Joyeux 

anniversaire ! 

10          

 Leçon 1: Allô allô ?  2 1     фронтални, 

индивидуални, рад 

у групи , рад у 

паровима, 

индивидуални 

дијалошка, 

вербално-

текстуална, 

аудиовизуелна, 

илустративни 

метод, 

комуникативни 

приступ, метод 

писаних радова 

учионица, 

граматика, 

уџбеник, свеска, 

радна свеска, 

аудио материјал,  

Leçon 2: Je t’invite...  1 1     

Leçon 3: Le jour J  1  1 1   

Point culture / civilisation  1    1  

4. Unité 3: Fêtes de famille 11          

 Leçon 1: Photos de 

famille 

 1 1  1      

 Leçon 2: Noёl et 

compagnie 

 2 1 1       

 Leçon 3: Beaucoup de 

cadeaux ! 

 1 1        

 Point culture / civilisation   1   1     

5. Unité 4: Loisirs jeunes 11          

 Leçon 1: Qu’est-ce qu’on 

fait ? 

 1 1        
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 Leçon 2: Comment on 

fait ? 

 2 1        

 Leçon 3: J’ai mal  1 1 1 1      

 Point culture / civilisation  1    1     

6. Unité 5: La ville 10          

 Leçon 1: Une autre ville  1 

 

2        

 Leçon 2: Itinéraires  1 1        

 Leçon 3: Orientation et 

transports 

 1 1        

 Point culture / civilisation  2    1     

7. Unité 6: Une heure dans 

le monde 

18          

 Leçon 1: Quelle heure 

est-il ? 

 1 1        

 Leçon 2: Quel temps fait-

il ? 

 2 2        

 Leçon 3: Pendant ce 

temps-là... 

 2 1 1 1      

 Point culture / civilisation  1    1     

 Писмени задатак   1 1 1   индивидуални метод писаних 

радова 

вежбанка 

 Завршна евалуација      2     

                                   УКУПНО 72 32 22 5 5 8 
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     ПРЕДМЕТ:    ИЗАБРАНИ СПОРТ    

Годишњи фонд часова:     36 

 

За обраду новог градива:   10 

 

За друге типове часова:     26 
 

 

Циљ  наставе: Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и 

систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно - обрзовним подручјима, допринесе свестраном, интегралном 

развоју личности ученика,  развоју моторичких способности, стицању, 

унапређењу здравља, јачању и челичењу организма, усавршавању и 

примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада 

Задаци наставе : 
- развој и усавршавање моторичких способности у складу са узрасним и 

индивидуалним карактеристикама ученика; 

- 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; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција; 

- развијање креативности кроз покрет; 

- развијање позитивне слике о себи; 

- оспособљавање за самостално вежбање у слободно време и усмеравање 

надарених за бављење спортом; 

- стицање навика за свакодневним физичким активностима и развијање 

свести о потреби очувања и унапређења здравља и заштити природе  и 

човекове средине. 

Оперативни  задаци :  
- Образовни: Стицање знања о физичког васпитања развоју моторичких 

способности, стицању, унапређењу здравља, јачању и челичењу 

организма, усавршавању и примени моторичких умења.  
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- Функционални: Развијање способности за практичну примену 

стеченог знања у свакодневном животу , препознавању основних  

елемената kретања и њихов значај за живот 

- Васпитни: Развијање одговорности,тимског рада и сарадничког духа. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-  ИЗАБРАНИ СПОРТ 
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Облик рада 

 

 

Метод рада  

 

 

 

 

Наставна средства 

1. Увод 1 / / /  / 45 

мин 

Фронтални   

2 Рукомет 

 

35 10 10 10 4 2 1575 

мин 

Фронтални, 

групни, 

индивидуалн

и 

демонстрација, 

монолошка, 

дијалошка, 

хеуристички 

приступ,игровне 

активности, 

Лопте за рукомет као 

и допунска опрема 

3. ОФП / / / / / / / Фронтални, 

групни, 

индивидуалн

и 

 

демонстрација, 

монолошка, 

дијалошка, 

хеуристички 

приступ, 

 

УКУПНО 36 10 10 10 4 2 1620 

мин 
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                                 ПРЕДМЕТ:    Верска настава 

Годишњи фонд часова:     36 

 

За обраду новог градива:   21 

 

За друге типове часова:     15 

 

Циљ  наставе: Циљ наставе у 5.разреду јесте да ученици на примеру 

старозаветне историје уоче да Бог није одустао од остварења свог 

првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених бића 

са Богом преко човека, и поред тога што је то први човек Адам одбио да 

испуни. Бог је после греха првог човека променио начин остварења тог 

циља, али је циљ због кога је свет створен остао исти. Конкретна 

реализација тог циља почиње од избора Аврама и благосиљања јеврејског 

народа у њему, што означава почетак Цркве која има исту структуру као 

будуће Царство Божије.  

Оперативни  задаци: Ученици треба да:  

- уоче да Бог није напустио свет после греха првог човека 

- стекну свест о томе да Бог никад не напушта човека ма какав грех он 

учинио 

- уоче да Бог није одустао од првобитног циља због кога је и створио 

свет 

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 пети  разред 

основне школе – Епископ Игњатије Мидић 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ВЕРСКА НАСТАВА 
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Облик рада 

 

 

Метод рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Увод 2  2        

2. Припрема света за долазак Сина 

Божијег у свет 

2 2      индивидуални 

фронтални 

дијалошки 

демонстративни 

уџбеник 

3. Избор Аврама и његових 

потомака као почетак Цркве 

5 3 2     индивидуални 

фронтални 

дијалошки 

демонстративни 

уџбеник 

4. Аврам и јеврејски народ као 

праслика Христа и Цркве 

6 4 2     индивидуални 

фронтални 

дијалошки 

демонстративни 

уџбеник 

5. Десет Божијих заповести 15 10 5     индивидуални 

фронтални 

дијалошки 

демонстративни 

уџбеник 

6. Старозаветни мотиви у 

православној иконографији 

6 2 4     индивидуални 

фронтални 

дијалошки 

демонстративни 

уџбеник 

                                                УКУПНО 36 21 15    
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ПРЕДМЕТ:   Грађанско васпитање 

Годишњи фонд часова:     36 

За обраду новог градива:   18 

За друге типове часова:     18 
 

 
Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, 

формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су 

претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву.  
  

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у 

животу школе, локалне заједнице и друштва, проширивањем знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.  

Задаци:  

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе и 

локалне заједнице развијањем вештина за унапређивање услова школског 

живота кроз праксу;  

- упознавање школских правила и процедура;  

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;  

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;  

- разумевање функционисања нивоа и органа власти; - упознавање мера 

власти;  

- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице;  

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко 

понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења;  

- обучавање техникама групног рада;  

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања 

и делања.  

- разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, 

државу и власт  

- упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина  

- разумевање места и улоге детета као грађанина у друштву  

- разумевање односа између грађанских права појединца и општег добра  

- упознавање са начинима развијања грађанске одговорности  

- разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција  

- подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и 

акцијама;  
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- разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној 

заједници  

- упознавање са институцијом Ђачког парламента.  

- стицање знања о узроцима различитог степена остварености права 

детета;  

- подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права 

детета;  

- упознавање са местом, улогом и значајем међународних и домаћих 

организација које се у свом раду баве унапређивањем положаја деце;  

- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита 

интереса деце;  

- разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и 

детета у унапређивању положаја деце у једном друштву;  

- разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву;  

- унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених 

преко медија; 

- упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 
 

Корелација : историја , информатика 

Начин остваривања програма : Програм ће се реализовати помоћу 

интерактивних и истраживачких метода рада. Интерактивне методе се 

заснивају на сарадњи између наставника и ученика на заједничкој 

конструкцији нових знања и активностима наставника и ученика које се 

међусобно допуњују.Сложени захтеви који произилазе из програма су 

примерени ученицима завршног разреда основне школе.Кроз реализацију 

програма ученици треба да створе јаснуслику о сопственом месту и 

значају у активностима чији је циљ побољшање положаја детета у 

друштву .Користе се и сложенији начини рада као што судискусија, 

аргументовање, дебата ,анализа случаја и поређење 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
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Облик 

рада 

 

 

Метод 

рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. УПОЗНАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА 

ПРОГРАМА  

 

2 1 1    Групни 

рад, рад 

у пару, 

индивид

уални 

Кооперати

ван, 

дијалошка, 

илустрати

вна 

Слике, 

постери, 

слајдови 

2. ПРВИ КОРАК - 

УОЧАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

У ЗАЈЕДНИЦИ  

 

18 8 8 2   Групни 

рад, рад 

у пару 

фронтал

ни 

Дијалошка 

кооперати

вна, 

демонстра

тивна 

Слајдови, 

фотографије, 

постери, 

дијаграми 

3. ДРУГИ КОРАК - ИЗБОР 

ПРОБЛЕМА  
11 5 4 2   Групни 

рад, 

фронтал

ни , рад 

упару 

Дијалошка

кооперати

вна, 

илустрати

вно – 

демонстра

тивна 

Слајдови , 

фотографије,  

панои  

4. ТРЕЋИ КОРАК - 

САКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА О 

ИЗАБРАНОМ 

ПРОБЛЕМУ   

 

5 2  1  2 Групни 

рад , рад 

у пару  

Дијалошка

кооперати

вна,  

илустрати

вно - 

демонстра

тивна 

Слајдови , 

фотографије , 

постери , 

панои, 

                                                

УКУПНО 
36 16 13 5  2 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ПРЕДМЕТ:    Информатика и рачунарство 

Годишњи фонд часова:     36 

 

За обраду новог градива:   36 

 

За друге типове часова:     0 
 

 

Циљ наставе: Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се 

ученици оспособе за самостално коришћење рачунара његово 

подешавање, унос и обрада текста као и примена неких алатки које су 

саставни део оперативног система као и самих програма. Такође циљ 

наставе је да се ученици упознају са основним програмима везано за 

мултимедију као и коришћење различитих уређаја (скенер, фотоапарат,...). 

Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе 

за самостално коришћење рачунара. 

Задаци наставе: Задаци образовно - васпитног рада: упознавање ученика 

са применом рачунара у различитим областима људске делатности, 

развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и 

раду, подстицање креативног рада на рачунару, оспособљавање за рад на 

рачунару. Задаци образовно-васпитног рада: упознавање ученика са 

применом рачунара у различитим областима људске делатности; развијање 

интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

подстицање креативног рада на рачунару; оспособљавање за рад на рачунару. 

Оперативни задаци: Оперативни задаци: упознавање ученика са 

графичким радним окружењем оперативног система; упознавање ученика 

са организацијом дискова, датотека и директоријума; упознавање ученика 

са подешавањем околине за рад на српском језику; упознавање ученика са 

инсталацијом додатних уређаја и програма; упознавање ученика са радом 

са програмом за обраду текста; упознавање ученика са основним 

програмима за рад у мултимедији. Оспособљавање ученика за самостално 

коришћење рачунарских програма. упознавање ученика са графичким 

радним окружењем оперативног система; упознавање ученика са 

организацијом дискова, датотека и директоријума; упознавање ученика са 

подешавањем околине за рад на српском језику; упознавање ученика са 

инсталацијом додатних уређаја и програма; упознавање ученика са радом 

у програму за обраду текста; упознавање ученика са основним 
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програмима за рад у мултимедији; оспособлзавање ученика за самостално 

коришћење рачунарских програма. 

Корелација: техничко и информатичко образовање, српски језик, 

математика, физика, енглески језик, музичко образовање, ликовно 

образовање,... 

Начин остваривања програма: При реализацији тематске целине 

"Оперативни систем" треба упознати ученике са оперативним системом 

Windows и са постојањем других о.с. – Linux, Unix, Apple. Потребно је на 

самом почетку упознати ученике са графичким радним окружењем, са 

посебним нагласком на радну површину - Desktop и његове делове (Тaskbаr, 

иконице, позадинска слика). Објаснити ученицима рад са oбјеkтима у Му 

Сотриter-у. У оквиру ове наставне јединице упознати их са организацијом 

дискова, датотека и директоријума. Објаснити преносне и фиксне 

меморијске медијуме: дискете, СD и DVD, меморије као и хард дискове. 

Пошго су ученици савладали овај део програма треба их упознати са 

програмом за управљање датотекама и директоријумима, Windows Explorer 

Ученицима указати на сличности са иконом Му Сотриtеr, објаснити им рад 

са објекгима и функцију десног тастера миша у овом програму (на копирање 

и премештање објеката). Сваки ученик треба да научи да копира односно 

премести објекат са диска на преносни меморијски медијум (дискету, СD и 

друго) и обрнуто. Након шго су ученици савладали основе, објаснити им и 

остале појмове у Explorer-u манипулацију групама објеката и акценат ставити 

на проналажење фајлова. Након што су савладали Ехрlогег, ученицима 

омогућитги да вежбају један час те да самостално праве директоријуме и да 

проналазе одређене врсте датотека коришћењем џокер знакова * и ? (на 

пример слике, *.јрg), као и на основу датума измене или величине фајла. 

Објашњавање Сопtrо1 Рапе1-а почети са подешавањем изгледа радне 

површине и тастатуре. Сваки ученик треба да научи да промени позадинску 

слику и да подеси српску ћириличну и латмничну тастатуру. Остала 

подешавања, као што су датум и време, подешавање миша, мултимедијалних 

уређаја, показати ученицима без детаљније обраде ових опција. Објаснити им 

шта су то фонтови. Ученицима омогућити један час да понове стечена знања 

кроз вежбу. Ученицима треба показати како се инсталира програм, а такође 

и како се уклања непотребан програм опцијом Аdd/Remove programs. Један 

час допустити ученицима да вежбају инсталирање профама, а уклањање 

програма им допуститм само уз надзор наставника. Инсталацију нових 

додатних уређаја ученицима објаснити на практичном примеру. На 

посебном часу за вежбање сваки ученик треба да инсталира програм са СD-

а, да га покрене и на крају да га под надзором наставника уклони са рачунара. 

Уџбеник за реализацију програма: „Информатика и рачунарство за пети 

разред основне школе“ Драган Маринчић, Драгољуб Васић;  
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Литература за реализацију програма: Информатика и рачунарство за 

пети разред основне школе „Радна свеска“ Драган Маринчић, Драгољуб 

Васић. 

Друго: „Рачунарски приручник“ Томислав Маринковић и остали 

приручници из области ИКТ. „Информатика и рачунарство за шести 

разред основне школе“ Никола Клем и Небојша Лазовић. Текстуална 

наставна средства (штампани и писани текстови), визуелна наставна 

средства (предмети, фотографије, цртежи, симболи, шеме, дијаграми), 

аудитивна (музички, тонски и звучни ефекти), аудио-визуелна наставна 

средства (настава уз помоћ рачунара), мануелна (алати, инструменти, 

предмети, материјали итд.), помоћно-техничка наставна средства (табла, 

бела табла, показивачи и др.). 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
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Облик 

рада 

 

 

Метод 

рада 

 

 

Наставна 

средства 

1. Оперативни 

систем 

14 14   14   фронталн

и 

Метода 

пројекције 

Рачунари, 

уџбеници, 

радне 

свеске, ЦД 

2. Рад са текстом 14 14   14   фронталн

и 

Метода 

пројекције

, рад у 

пару 

Рачунари, 

уџбеници, 

радне 

свеске, ЦД 

3. Увод у 

мултимедију 

8 8   8   фронталн

и 
Метода 

пројекције 

Рачунари, 

уџбеници, 

радне 

свеске, ЦД 

                                                

УКУПНО 
36 36   36  
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ПРЕДМЕТ:    Хор и оркестар 

Годишњи фонд часова:     36 

 

За обраду новог градива:   10 

 

За друге типове часова:     26 
 

 

Циљ  наставе : Заједничко певање и свирање, као и соло певање и 

свирање, слушање музике ван наставног програма. 

Задаци наставе : Оспособити ученике за заједничко музицирање и соло 

певање. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ХОР И ОРКЕСТАР  
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Облик 

рада 

 

 

Метод 

рада 

 

 

Наставна средства 

1. Аудиција за певаче и 

свираче 

6 1 - 5 - - ГРУПНИ 

РАД 

ДЕМОНС

ТРАТИВ

НИ 

МУЗИЧКА 

ОПРЕМА 

2. Песме за Дан школе 10 3 - 7 - - ГРУПНИ 

РАД 

КООПЕР

АТИВАН 

РАД 

ДЕМОНС

ТРА. 

МУЗИЧКА 

ОПРЕМА 

3. Песме за Светог Саву 10 3 - 7 - - ГРУПНИ 

РАД 

ДЕМОНС

ТРА. 

МУЗИЧКА 

ОПРЕМА 

4.  Песме за ванредне 

свечаности 

10 3 - 7 - - ГРУПНИ 

РАД  

ДЕМОНС

ТРАТИВ

НИ 

МУЗИЧКА 

ОПРЕМА 

                                                

УКУПНО 
36 10  26   
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ДОДАТНА И ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

Додатна настава 

 

ПРЕДМЕТ:  Српски језик    

Годишњи фонд часова:  36 

 
 

Циљеви  и  задаци: Проширивање школског знања, неговање љубави 

према језику и књижевности, оспособљавање ученика за анализу и 

синтезу, проширивање видика, припрема ученика за такмичење из језика и 

језичке културе. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА- СРПСКИ ЈЕЗИК 

Р
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и
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ас

та
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те
м

е 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. Именице 2 

2. Реченични чланови 4 

3. Падежи 4 

4. 

5. 

       6. 

       7. 

Заменице, придеви, бројеви 

Глаголи и глаголски облици 

Непроменљиве врсте речи 

Правопис 

3 

5 

3 

2 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Реченице по саставу 

Врсте и службе речи 

Народна књижевност 

Књижевни родови и врсте 

Форме приповедања и стилска изражајна средства 

Дуги и кратки акценат 

1 

3 

2 

3 

3 

1 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

Уџбеник за реализацију програма : Читанка за пети разред,  Српски 

језик за пети разред, Радна свеска, Речник српског језика, МС, Збирка 

тестова за такмичење у основној школи у издањуДруштва за српски језик, 

Знам за више, В. Ломпар, Правопис српског језика... 
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Допунска настава 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик       

Годишњи фонд часова:  36 
 

 

Циљеви  и  задаци : Помоћ ученицима у савладавању школског градива. 

Теме: Према часовима 
 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 
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ас

та
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е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. 

2. 

На свету има свакаквих чудеса  

Пустио бих ја њега, али неће он мене 

 

5 

4 

3. 

4. 

Да нема ветра, пауци би небо премрежили 

На сцени 

4 

5 

5. 

6. 

Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јунака 

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба 

2 

4 

7. Мајчина љубав не стари 4 

8. 

9. 

Путујем, запажам, бележим 

По јутру се дан познаје 

3 

5 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

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: Читанка за 5. разред, Српски језик за 5. 

разред, Радна свеска 
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Додатна настава 
 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА   

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци -  Проширивање математичких знања и 

оспособљављње ученика за коришћењу тих знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање 

математичког образовања и самообразовања, као и формирање научног 

погледа на свет. 

– да ученици развију способност посматрања, опажања и 

логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. Да развијају 

математичку радозналост у посматрању и изучавању природних и 

друштвених појава. Да интерпретацијом математичких садржаја и 

упознавањем основних математичких метода допринесу формирању 

научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА 

 

Р
ед
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Скупови 
4 

2. Геометријски објекти 
2 

3. Дењивост у скупу N0 8 

4. Угао 
5 

5. Разломци 
12 

6. Осна симетрија 
5 

 УКУПНО 36 

        

Уџбеник за реализацију програма - Уџбеник за V  разред-Школа плус-  Б. 

Јевремовић, Р. Божић, Ј. Ћуковић ; Збирка задатака за V  разред- 

Математископ .Стојановић, Школа плус Б. Јевремовић, Р. Божић, Ј. 

Ћуковић, Круг Р. Павлићевић, М. Поповић.      
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Допунска настава 

                          

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Годишњи фонд часова :36 
 

Циљеви  и  задаци -  Да ученици усвоје елементарна математичка знања 

која су потребна за схватање појава и зависности у  животу и друштву. 

– Да ученици стичу основну математичку културу, да 

стичу способност изражавања математичким језиком  у писменом и 

усменом облику. Да усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и 

пресликавањима. Да савладају основне операције с природним бројевима 

и разломцима као и основне законе тих операција. Да оспособи ученике за 

прецизност у мерењу, цртању и коришћењу прибора за цртање.  

                 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА- МАТЕМАТИКА 
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Назив наставнe теме 
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п
о
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1. Скупови 
4 

2. Скупови тачака 
2 

3. Дењивост у скупу N0 8 

4. Угао 
5 

5. Разломци 
12 

6. Осна симетрија 
5 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 

 

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 - Уџбеник за V  разред-Школа плус- 

Београд Б. Јевремовић, Р. Божић, Ј. Ћуковић ; Збирка задатака за V  

разред- Математископ В.Стојановић, Школа плус Б. Јевремовић, Р. Божић, 

Ј. Ћуковић, Круг Р. Павлићевић, М. Поповић 
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Додатна настава  

ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    

Годишњи фонд часова: 36 

 
Циљеви  и  задаци : подизање функционалног знања и компетенција на 

виши ниво и њихово увежбавање и проширивање. 
              

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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е 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. English customs ,tradition and culture 2 

2. Making an interview 2 

3. Study help/Vocabulary books 1 

4. Pairwork activities/Red Nose Day 2 

5. How well do you know your friend? 2 

6. How much do you know about North America? 2 

7. Joe`s restaurant/Menu 1 

8. World Sights 2 

9. Present Simple Tense 2 

10. Present Continuous Tense 2 

11. Plural of Nouns 2 

12. Articles 2 

13. Modal verbs can and must 2 

14. Project: My ideal school day 2 

15. Going to 2 

16. Future Tense (will) 1 
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17. Past Simple Tense 3 

18. Adjectives ( comparison) 2 

19. Use of language /Speaking skils 2 

                                                                                                                        УКУПНО 36 

 

Уџбеник за реализацију програма : TO THE TOP  1     H.Q.Mitchell 

 

Допунска настава 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик        

Годишњи фонд часова:     36 
 

Циљеви  и  задаци : помоћ при раду и утврђивање слабије прихваћеног 

градива као и могућност додатног одговарања 

Теме: према часовима 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. Present Simple ( to be) 1 

2. The Alphabet 1 

3. Numbers,Days,Months 1 

4. Subject,Object pronouns 2 

5. Possessive Adjectives 1 

6. Plural of Nouns 2 

7. School subjects/Telling the time 1 

8. Question words and questions 2 

9. Possessive  `s 2 
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10. Present Simple Tense 3 

11. Adverbs 1 

12. Countables/Uncountables 2 

13. Present Continuous Tense 2 

14. Past Simple Tense (to be) 2 

15. Past Simple Tense 3 

16. Comparison of Adjectives 2 

17. Be going to vs. Present Continuous Tense 2 

18. Possessive pronouns 2 

19. Reading and Listening skills 2 

20. Writing and Speaking skills 2 

                                                                                                                                     

УКУПНО 

36 

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: TO THE TOP 1   H.Q.Mitchell 

Друго: Персонализовани задаци у складу са потребама и могућностима 

ученика 
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Додатна настава 

ПРЕДМЕТ:  Историја 

Годишњи фонд часова:  18 

 
Циљеви  и  задаци:  Циљ допунске и додатне наставе је да се обнове и 

прошире постојећи наставни садржаји, као и да се ученици оспособе за 

достизање образовних стандарда предвиђених за крај другог циклуса 

основног образовања.  
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ИСТОРИЈА 
 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Увод у историју 2 

2. Праисторија 1 

3. Стари Исток 2 

4. Стара Грчка 7 

5. Стари Рим 6 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

                            

Уџбеник за реализацију програма: Уџбеник историје за пети разред 

основне школе, Логос. Аутори : Душко Лопандић и Ивана Петровић 
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Допунска настава 

ПРЕДМЕТ: Историја 

Годишњи фонд часова:  18 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА - ИСТОРИЈА 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Увод у историју 3 

2. Праисторија 1 

3. Стари Исток 2 

4. Стара Грчка 6 

5. Стари Рим 6 

                                                                                                                                     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: Уџбеник историје за пети разред 

основне школе, Логос. Аутори : Душко Лопандић и Ивана Петровић 
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Додатна настава 

ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 

Годишњи фонд часова:  18 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ГЕОГРАФИЈА 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. ЕРАТОСТЕН 2 

2. ВАСИОНА 4 

3. ГЕОГРАФСКА МРЕЖА 2 

4. КАЛЕНДАР 2 

5. ВУЛКАНИ И ЗЕМЉОТРЕСИ 4 

6. РЕЉЕФ И КЛИМА 4 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

                            

Уџбеник за реализацију програма : Географија за 5 разред 
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Допунска настава 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Годишњи фонд часова:    18 

 
Циљеви допунске наставе: Допунска настава се организује за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који 

желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања , 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА - ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. ВАСИОНА 4 

2. ГЕОГРАФСКА КАРТА 4 

3. УНУТРАШЊА ГРАЂА ЗЕМЉЕ 4 

4. РЕЉЕФ 4 

5. КЛИМА 2 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

 

Уџбеник за реализацију програма : Географија за 5 разред 
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Додатна настава 

ПРЕДМЕТ:  Биологија 

Годишњи фонд часова: 18 

 
Циљеви  и  задаци: проширивање знања, припрема за такмичења 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-БИОЛОГИЈА 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Увод 1 

2. Особине и разноврсност живог света 3 

3. Грађа и животни процеси биљака  9 

4. Разноврсност биљака, значај и заштита 4 

5. Царство гљива 1 

                                                                                                                                     УКУПНО 18 

 

Уџбеник за реализацију програма: Сви акредитовани уџбеници за пети 

разред 
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Допунска настава   

ПРЕДМЕТ:биологија 

Годишњи фонд часова:   18 

 
Циљеви  и  задаци : савладавање градива 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА-БИОЛОГИЈА 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 

те
м

и
 

1. Увод 1 

2. Особине и разноврсност живог света 3 

3. Грађа и животни процеси биљака  9 

4. Разноврсност биљака, значај и заштита 4 

5. Царство гљива 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 :  Уџбеник за 5. разред,  Герундијум 
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Додатна настава 

ПРЕДМЕТ:  француски језик 

Годишњи фонд часова: 36 

 

Општи циљ наставе: Допунска настава помаже ученицима да се укључе 

у редован рад и лакше савладају садржаје предвиђене Наставним планом и 

програмом. 

Специфични циљеви: У зависности од степена знања ученици увежбавају 

основне говорне чинове, граматичке структуре, развијају вештине читања, 

усменог и писменог разумевања и изражавања. 

Циљна група: Настава је намењена ученицима петог, шестог, седмог и 

осмог разреда који у редовној настави имају потешкоће у раду или су из 

оправданих разлога дуже изостали са часова редовне наставе. 

Број ученика: С обзиром да је рад на часовима допунске наставе 

индивидуалан, ученици долазе према потреби, тако да је немогуће 

предвидети прецизан број ученика. 

Начин евалуације: Евалуација успешности допунске наставе обавља се 

континуирано, увидом у педагошку документацију. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. Глагол и глаголска времена (les verbes 

irréguliers; présent, passé récent, futur 

proche, futur simple, passé composé, 

imparfait, gérondif, impératif; poser une 

question). 

12 часова 

2. Детерминанте, именице, придеви и 

заменице (l'article défini/indéfini/partitif, le 

féminin et le pluriel des adjectifs et des 

noms, les adjectifs 

possessifs/démonstratifs/numéraux; la 

comparaison; les pronoms 

personnels/démonstratifs/objet direct et 

indirect, En/Y). 

 

 

12 часова 

3. Савладавање техника читања, правила 

графије и ортографије. 

6 часова 

4. Вокабулар (школа, дружење, спорт, 

породица, празници, просторије у кући, 

обавезе у кући, одећа, сналажење у 

простору, важне установе у окружењу, 

годишња доба, месеци, дани у недељи, 

делови дана, делови тела, време 

(метеоролошко, хронолошко), бројеви, 

храна). 

 

 

6 часова 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 часова 

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 : Pixel 1,2,3 за основне школе, Дата Статус, Београд, 

2013. 

    Граматика француског језика, Дата Статус, Београд, 

2012. 
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ПРОГРАМ  СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
 

 

СЕКЦИЈЕ 

 

ПРЕДМЕТ:  Српски језик 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Годишњи фонд часова: 36 

 

 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. Аудиција 1 

2. Избор чланова секције 1 

3. 

4. 

5. 

Гости глумци или водитељи 

Одабир и увежбавање стихова 

Посета рецитаторима других школа 

2 

5 

3 

6. 

7. 

       8. 

        

Одлазак на књижевно вече 

Преслушавање звучних читанки и припрема за школско такмичење 

Школско такмичење рецитатора 

 

5 

5 

3 

2 

9. 

10. 

11. 

 

Осмишљавање програма за испраћај ученика осмог разреда 

Припрема за такмичење вишег ранга 

Сумирање резултата и припреме за следећу школску годину 

 

2 

5 

2 

 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 
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ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

СЕКЦИЈА : ХОР И ГРУПА ПЕВАЧА 

Годишњи фонд часова: 112 

 

 
Циљ  наставе : Заједничко певање и свирање, као и соло певање и 

свирање, слушање музике ван наставног програма. 

Задаци наставе : Оспособити ученике за заједничко музицирање и соло 

певање. 

 
 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

н
ас

та
в
н

е 

те
м

е 

 

 

 

Назив наставнe теме 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

п
о

 т
ем

и
 

1. АУДИЦИЈА ЗА ПЕВАЧЕ И СВИРАЧЕ 20 

2. ПЕСМЕ ЗА ДАН ШКОЛЕ 30 

3. ПЕСМЕ ЗА СВЕТОГ САВУ 30 

4. ПЕСМЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СВЕЧАНОСТИ 32 

   

                                                                                                                                     УКУПНО 112 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред,бр 

наст. 

теме Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

 

          1. 

 

          2. 

 

          3. 

 

          4. 

 

          5. 

 

          6. 

          7. 

 

          8. 

          9.                 

 

ПОСЕТЕ МУЗЕЈИМА , ГАЛЕРИЈАМА , БИОСКОПИМА, 

БИБЛИОТЕКАМА 

 

ПРИПРЕМА ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ 

 

ЧИТАЊЕ ДЕЧЈЕ ШТАМПЕ 

 

СТВАРАЛАЧКЕ РАДИОНИЦЕ 

 

ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ 

 

ТАКМИЧАРСКЕ ИГРЕ 

 

ЛЕКСИЧКЕ И СЕМАНТИЧКЕ ИГРЕ 

 

ИЗРАДА ПАНОА 

 

ПРИПРЕМА ПРИЛОГА ЗА ШКОЛСКИ ЧАСОПИС 

„УНИКАТ“ 

 

   3 

 

          8 

 

          2 

 

          5 

 

          3 

          2 

 

          2 

          3 

 

          2 

 
                      

 Укупно: 30 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред,бр 

наст. 

теме Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог гр. 
Заутврђив

ање град. 

За 

друге 

Тип. 

час. 

 
 
 

 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ 
ВРЕМЕНУ 

 

 

 
 

 

 

 

  

1. 

 
АТЛЕТСКА СЕКЦИЈА 34 

 
12 17 5 

2. 
 

ГИМНАСТИЧКА СЕКЦИЈА 34 
 

12 

 

17 5 

3. 
 

РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА 34 
 

12 17 5 

4. 
 

ФУДБАЛСКА  СЕКЦИЈА 34 
 

12 17 5 

5. 
 
 

КОШАРКАШКАР СЕКЦИЈА 34 
 

12 17 5 

6. ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 
 

34 12 17 5 

7. СТОНО ТЕНИСКА СЕКЦИЈА 
 

34 12 17 5 

 Укупно:34     
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                                ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 5.РАЗРЕД 

сеп
тем

б
ар

 

 Упознавање са разредним старешином, кабинетском наставом и 

распоредом часова  

 анализа изборних предмета 

 Упознавање са Програмом рада ОЗ и избор руководства 

 Како да помогнем другу у учењу 

разр. старешине 

Чланови ОЗ 

 

о
к
то

б
ар

 

 Значај светског Дана детета, 7.октобар 

 Екскурзија 

 Договор око прославе Дана школе – 24.октобар 

 Методе успешног учења 

разр. старешине 

   

н
о
в
ем

б
ар

 

 Понашање на јавном месту 

 Не откривај слабости других само да би себе истакао 

  Сусрет са родитељем и његовим занимањем 

  Дан толеранције, 16.новембар 

разр.стареш 

Чланови ОЗ 

д
ец

ем
б

ар
 

 Екологија духовне и животне средине 

 Дан људских права, 10.децембар 

 Успех мог одељења је и мој успех 

 Посета културним установама 

Чланови ОЗ 

разр. старешине 

јан
у
ар

 

 Учешће у активностима поводом обележавања имена и дела 

Светог Саве 

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 
Чланови ОЗ 

разр. старешине 

ф
еб

р
у
ар

 

 Уређење простора у којем живимо 

 Занимање мојих родитеља, изложба 

 Дан љубави, 14.фебруар 

Чланови ОЗ 

 

м
ар

т 
 Помоћ другу у учењу 

 Моја породица (права и обавезе) 

 Радионице у циљу спречавања насиља 

 Здрава исхрана 

Чланови ОЗ 

разр.старешине 

ап
р
и

л
 

 Шта волим и чега се бојим 

 Породица је друштво, друштво је породица 

 Одбрамбени систем организма 

 Ми и одрасли, Постоји ли јаз мећу генерацијама 

Чланови ОЗ 

 

м
ај 

 Посета ботаничкојбашти 

 ДКР/ хуманитарна акција 

 Шта је мени значио ученички излазак 

 Животна средина је наша брига 

Чланови ОЗ 

 

ју
н

 

 Светски Дан заштите животне средине, 5.јун 

 Да ли смо задовољни успехом који смо постигли 

 

Чланови ОЗ 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ КОЈИ УЛАЗЕ У САСТАВ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

 
 

        

   Културне активности су одраз целокупног рада у школи и као такве 

имају неколико важних циљева и задатака.     

 

           Развијају се због :    

    

- Кроз културну и јавну делатност потребно је да ОШ"Уједињене 

нације" афирмише своју делатност,  постане културни центар у средини 

у којој се налази и омогући ученицима упознавање јавних, културних и 

привредних центара града ;                      

 

- Културна и јавна делатност школе обухвата широк спектар деловања с 

циљем подизања угледа и квалитета рада школе и афирмације ученика и 

наставника ;  

     

- Развијања креативности ученика ;  

 

- Навикавање ученика да на културан и организован начин проводе 

слободно време; 

 

- Стварање услова за рад оним ученицима који показују посебне 

склоности за поједине врсте културних активности ;  

 

- Активности ће бити најављиване на огласној табли , промовисане и 

забележене на сајту школе часопису школе « Уникат « ;  

 

- Родитеље активно укључити у активност школе ;  
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

Време 

реализације 
                        САДРЖАЈ РАДА 

Носиоци 

реализације  

   Септембар 

 

               Свечани пријем првака 

 

Учитељи првог 

разреда и ученици   

петог разреда 

     Октобар 

             Прослава Дана школе 

              Светски Дан детета  

                Сајам књиге 

 Ученици школе  

  ОЗ , КУД 

    Децембар 

                     Сајам науке 

          Светски Дан људских права 

              Прослава Нове године 

Разредне 

старешине и 

ученици  ОЗ  

       Јануар   Прослава Школске славе Светог Саве 

Разредне 

старешине и 

ученици 

       Март 

              Такмичење рецитатора 

                 Поздрав пролећу 

                  Изложба цвећа 

Учитељи , ученици 

Професори српског 

језика 

        Мај                 Испраћај осмака 

Учитељи четвртог 

разреда , разредне 

старешине осмог 

разреда, управа 

школе 

       Јун 
   Светски Дан заштите човекове средине 

        Прослава матурске вечери 

Ученици осмог 

разреда , ОЗ 

наставници 

  Септембар  -  

       Јун   
       Посете културним установама 

Разредне 

старешине , 

ученици 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Сарадња са локалном заједницом  реализује се на основу програма 

сарадње са локалном заједницом, који чини део школског програма. 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне 

самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и начин 

сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. 
 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације: 

Носиоци 

реализације 

и сарадници 

-током године 
Презентације књига 

песника 

Разговор, дискусија, 

презентација 

Песници, 

ученици, 

наставници 

-децембар 

Сарадња са Црвеним 

крстом - Један пакетић, 

много љубави 

Добровољно 

прикупљање 

Црвени 

крст, 

ученици и 

наставници 

Април, мај Ускршњи базар Продајна изложба 
Одељенске 

старешине 

Током године 

Приредбе (Дан школе, 

Школска слава, пријем 

првака...) 

Приредба  
Наставници  

ученици 

Током године 
Сарадња са Центром за 

социјални рад 
Разговор, допис 

Пп служба, 

директор 

Током године Сарадња са МУП-ом 
Радионице, 

предавања 

Пп служба, 

директор 

Током године  

Сарадња са Домом 

здравља„др Симо 

Милошевић“ 

Систематски 

прегледи ученика, 

едукативна предавања 

Пп служба, 

директор 

Током године 
Сарадња са Градском 

општином Чукарица  
Предавања  

Пп служба 

директор 

Током године 

Сарадња са васпитно 

образовним 

институцијама (основне 

школе, средње школе, 

Факултети београдског 

универзитета, 

предшколске установе) 

Размена информација, 

обављање стручне 

праксе, предавања, 

стручно 

усавршавање) 

Пп служба, 

директор 

Током године 
Сарадња са Регионалним 

центром за таленте 

У идентификовање и 

упућивање 

талентованих ученика 

Наставници, 

пп служба 
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ПРОГРАМ    САРАДЊЕ   СА    ПОРОДИЦОМ 

 
      Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на 

јачање родитељске компетенције и имају социо-едукативни и саветодавни 

карактер. Сарадња са породицом одвијаће се плански и систематски током 

целе године укључујући породице у планирање, реализацијуи евалуацију 

те сарадње. 

  Да би се што боље одговорило потребама деце, породице и средине 

сарадња ће се реализовати применом и комбинацијом различитих облика 

сарадње: 

 

Индивидуални контакти са родитељима 

 

Индивидуални контакти са родитељима имају за циљ међусобно 

информисање о напредовању и укупном психофизичком и социјалном 

развоју ученика. Сваки одељењски старешина прима родитеље у време 

које сам одреди - дан отворених врата и о томе води посебну 

документацију. Посебно је важно интензивирати рад са родитељима 

ученика који показују изузетно напредовање или стагнирање у раду. 

 

Родитељски састанци 

 

Сваки одељењски старешина својим програмом рада утврђује број и 

садржај родитељских састанака који ће бити одржани током године 

(најмање четири, а по потреби и више).Одељењски старешина може 

реализовати и групне родитељске састанке уколико процени да су они 

сврсисходнији. На родитељским састанцима поред утврђених садржаја 

који се тичу анализе успеха и владања, реализације наставе, организације 

излета, екскурзија, рада ваннаставних активности биће реализоване и неке 

од педагошко-пихолошких и здравствених тема. У организацији 

родитељских састанака и избору садржаја разговора велико учешће ће 

узети психолог, педагог и директор школе. Обавеза сваког одељенског 

старешине је да на време пријаве одржавање родитељског састанка и 

поделе позивнице за исти. Тако ће на време све потребне информације 

стизати до родитеља а руководство школе биће у прилици да непосредно 

одговара на питања родитеља о свим актуелним дешавањима у школи. 
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Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације: 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

 Прва недеља 

септембра 

Мај, јун, током 

године 

Септембар и током 

године 

септембар 

 Сарадња на прикупљању 

података: 

-о изјашњавању за изборне 

предмете 

-о психофизичким 

способностима детета 

-о социјалним, здравственим и 

породичним приликама 

-о мишљењу и ставовима 

родитеља о ВО раду школе- 

ШРП (анкете, скале процене...) 

у оквиру самовредновања и 

вредновања рада школе 

 

општи родитељски 

састанци, отворена 

врата, анкетирање 

родитеља, индиректни 

контакти са 

родитељима 

(телефонски позиви, 

писана обавештења...), 

писана комуникација 

огласна табла, панои, 

белешке о детету, 

ученички портфолио, 

извештај о дечијем 

напретку,флајери, 

литература, сајт школе 

наставници 

Директор 

Педагог 

психолог 

- током године Партиципација родитеља: 

-на уређењу школског 

простора 

-у Савету родитеља, Школском 

одбору, Стручном актву за 

ШРП 

-на родитељским састанцима 

-у програмима за наставу у 

природи  и школске излете 

-партиципација родитеља у 

изради плана заштите чије дете 

врше насиље или је жртва 

насиља ( ИПЗ) 

отворена врата, групни 

тематски родитељски, 

анкетирање родитеља, 

индиректни контакти са 

родитељима ,помоћ у 

акцијама школе, израда 

наставних материјала, 

организација излета, 

наставе у природи, 

писана комуникација 

огласна табла 

наставници 

Директор 

Тим за ИОП 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

- током године Рад у области педагошко-

психолошког образовања: 

-родитеља-старатеља даровите 

деце 

-родитеља-старатеља чија деца 

имају проблема у развоју 

учењу и понашању 

-родитеља-старатеља деце 

предшколског узраста 

-упознавање родитеља –

старатељ а у  реформама у 

образовању,  са уписном 

политиком школа 

-упознавање са увођењем 

инклузивног образовања 

-упознавање са остваривањем 

Програма заштите ученика од 

насиља 

отворена врата, 

индиректни контакти са 

родитељима 

(телефонски позиви, 

писана обавештења...), 

писана комуникација 

(огласна табла, 

брошуре, панои, 

белешке о детету, 

ученички портфолио, 

извештај о дечијем 

напретку, брошуре, 

флајери, литература. 

 

наставници 

Директор 

Рачуноводство 

Секретар 

Тим за 

заштиту од 

насиља 
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ПРОГРАМ   ШКОЛСКОГ СПОРТА   И   СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 
 

 

Циљ и задаци 

Циљ школског спорта јесте да разноврсним моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима допринесе 

свестраном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, 

усавршаванју и примени моторичких умења.  

Задаци 

1/ Оспособњаваље ученика да стечена уменја, знаља и навике користе 

у свакодневним условима живота и рада; 

2/ Формирање морално-вољних квалитета личности; 

3/ Промовисање позитивних социјалних интеракција; 

4/ Развијање креативности; 

5/ Развијање позитивне слике о себи 

6/ Оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених 

ученика за бављење спортом 

 

Програм Школског спорта реализоваће се у складу са календаром 

општинских и градских такмичења, у недељи пре њихових термина 

 

НЕДЕЉА   ШКОЛСКОГ  СПОРТА 
 

Време 

одржавања 
Обим активности 

Начин 

реализације 
Реализатори  

Трећа 

недеља 

септембра 

5. и 6. Разред-М. 

Фудбал-дечаци 

Одељенско 

такмичење 

Међуодељенско 

такмичење 

Стручно веће 

физ. Васп. 
 

-,,- 
5. и 6. Разред- између 

четири ватре - 

девојчице 
-,,- -,,-  

-,,- 

7. и 8. Разред фудбал, 

дечаци 

7. и 8. Разред, одбојка, 

девојчице 

-,,- -,,-  

-,,- 

Фудбал- финални 

сусрет репрез. 5. – 6. 

Разред и 7. – 8. разред 

Разредна 

такмичења 
-,,-  

Трећа 

недеља 

маја 

Турнир у м. Фудбалу и 

кошарци за 8. Разред, 

дечаци. 

Турнир у одбојци за 8. 

Разред, девојчице 

Одељенска 

такмичења и 

међуодељенска 

такмичења 

-,,- 
Разредне 

старешине 

осмог разреда 
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АКТИВНОСТИ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 
време 

реализа

ције 

ОБЛАСТ 

СПОРТА 

НАЧИН 

РЕАЛИЗОВАЊА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
 

СЕПТЕМБ

АР-
ТРЕЋА 

НЕДЕЉА 

НЕДЕЉА 

ШКОЛСКОГ 

СПОРТА 

ОДЕЉЕНСКА И   

РАЗРЕДНА 

ТАКМИЧЕЊА 

 

СТРУЧНИ АКТИ 

ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

 

ОКТОБ

АР 

ОДБОЈКА 

 

Унутар одељенска 

Одељенска 

 међуодељенска 

такмичења / разредна 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

    -,,- 

Правилно држање 

тела, унапређење 

природних облика 

кретања, унапр. 

моторичких спос., 

гипкости, снаге и 

издржљивости 

НОВЕМ

БАР 

КОШАРКА 

     -,,-     -,,- 

Социјализација, 

унапређење 

моторичких 

способности, 

прецизности и 

издржљивости 

ДЕЦЕМ

БАР 

ПЛИВАЊЕ 

ГИМНАСТ

ИКА 

 

 

Од првог до осмог 

разреда 

Одељенска такмичења 

   

 

  -,,- 

Стицање навика о 

здравом начину 

живота и очувању 

здравља и природне 

средине, као и 

примена стечених 

знања 

ФЕБРУ

АР 

РУКОМЕТ 

 

 

Унутар одељенска 

Одељенска  

Унутародељенска 

такмичења од петог до 

осмог разреда 

    

 

 -,,- 

Усавршавање    осн. 

физичких својстава: 

снаге, брзине, 

гипкости, 

издржљивости, 

спретности и 

окретности 

МАРТ 
МАЛИ 

ФУДБАЛ     -,,- 
 

    -,,- 
 

АПРИЛ 
АТЛЕТИКА 

 
    -,,-     -,,- 

Правилно држање 

тела, унапређење 

природних облика 

кретања, унапр. 

моторичких спос., 

гипкости, снаге и 

издржљивости 

МАЈ 

НЕДЕЉА 

ШКОЛСКО

Г СПОРТА 

 

Турнир у кошарци-

малом фудбалу и осбојци 

за осми разред 

Међуодељенско 

такмичење 

    -,,- 
Разредне старешине 

осмог разреда 

Социјализација, 

унапређење 

моторичких 

способности, 

прецизности и 

издржљивости 

 

Уколико дође до измена у календару општинских и градских такмичења, 

доћи ће и до измена термина наших такмичења. 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Задатак школе је да ученицима пружи основна знања о физичком и 

психичком развоју , о ризицима који их могу угрозити , о заштити од тих 

ризика , формирање позитивног става према властитом здрављу и здрављу 

заједнице. 
  

 Циљ програма  : 

 

-изграђивање здраве личности , брига о сопственом здрављу и здрављу 

породице 

- обучити децу како да спроводе основне мере за спречавање инфекција 

- развијање и неговање правилног хигијенског и естетског односа према 

школи као радној средини 

 - створити код деце навику и обавезу за бављењем спортом и 

рекреацијом 

 - истаћи значај одржавања личне и опште хигијене 

 

Активности : 

 

-редовни лекарски прегледи ученика пре уписа у први разред 

- редовни систематски прегледи свих ученика 

- стоматолошки прегледи у школској зубној амбуланти 

- сарадња са лекарима који врше здравствени надзор када су ученици 

на екскурзији и рекреативној настави 

- на часовима физичког васпитања у оквиру вежби корективне 

гимнастике, правилног држања кичме , ходања, равних табана, 

обликовања,... 

- редовна вакцинација ученика 

 - предавање  „Здрави зуби ,леп осмех“ у сарадњи са Colgateom 

- предавање Пубертет и промене у пубертету 

 - предавање „ Здрава исхрана „ 

 - сарадња са другим институцијама  : саветовалишта  

 - стицање основних хигијенских навика (у оквиру здравственог 

васпитања)  

 - развијање личне одговорности за бригу о телу, коси , устима , носу , 

здраве навике ( часови биологије ) 

 

Програм превентивне здравствене заштите реализоваће се кроз програм 

здравственог васпитања, али и у сарадњи са Домом здравља „др Симо 

Милошевић“, нарочито са педијатром и стоматологом.  
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ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА 

 
Социјална заштита је назив за низ мера којима школа пружа помоћ 

појединцима којима је она потребна.  

Школа се у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити 

ученика из осетљивих друштвених група .  

Циљ програма : 

-пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима 

- упознавање и праћење социјалних прилика ученика и брига за децу 

тешких породичних прилика 

- упућивање родитеља на начине остваривања права 

Задаци програма : 

-унапређивање сарадње са Центром за социјални рад 

- успостављање сарадње са невладиним организацијама које се баве 

заштитом права појединаца 

- организовање акција хуманитарног карактера за помоћ ученицима 

- саветодавни рад   

 
Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци посла 

 

Евиденција социјално угрожених породица 

 

 

Септембар - 

октобар 

 

Одељењске 

старешине 

Стручна служба 

 

Сарадња са локалном самоуправом за 

обезбеђивање средстава за помоћ 

породицама 

 

октобар 

 

Директор 

 

Укључивање ученика у реализацију излета, 

екскурзија посете позоришта, биоскопа, 

музеја ... кроз обезбеђивање гратиса 

 

 

Током године 

Директор, 

одељењске 

старешине 

 

Бесплатан ручак у школској кухињи 

 

Током године 

Директор, Школски 

одбор 

 

 

Сакупљачке акције репроматеријала  

 

Током године 

Ученици 

Продајне изложбе ученичких радова и 

усмеравање новчаних средстава према 

социјално угроженим породицама 

 

 

Децембар, април 

 

Руководиоци 

секција 

 

Организовање хуманитарне акције ''Деца 

деци'' /прикупљање гардеробе, школског 

прибора, хигијенских средстава, играчака... 

 

Октобар, 

децембар, март 

 

Дечији савез и 

Црвени крст 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Циљ овог програма је да упозна ученике са последицама промене 

природне средине и потребама заштите животне средине, као 

цивилизацијској обавези човечанства. Неопходно је да се од првог до 

осмог разреда врши развој моралних принципа ученика у односу на 

природу и окружење, подизањем еколошке свести и вежбањем еколошки 

прихватљивог понашања. 

 
 

Време 

реализације 
Активности/теме Начин реализације: 

Носиоци 

реализације 

и 

сарадници 

- септембар Естетско уређење учионица зидне новине, плакати 
наставници, 

ученици 

- октобар, мај 

Организовање акције сакупљања 

старе хартије, пет амбалаже и 

лименки 

прикупљање хартије и 

складиштење 

наставници, 

ученици 

- октобар, 

новембар, април 

Чишћење и уређење зелених 

површина у школском дворишту 

активности деце и 

учитеља у школском 

дворишту 

наставници 

ученици 

- октобар „Дрво генерације“  сађење сађење 
наставници, 

ученици 

- током године 
Уређење паноа по годишњим 

добима 
зидне новине, плакати 

наставници, 

ученици 

- април 
Обнављање  и уређивање 

биљака у школи 

сађење, заливање, 

уређивање 

наставници, 

ученици 

-мај 
Обележавање Дана планете 

Земље  

зидне новине, плакати, 

едукација 

наставници, 

ученици 

-јун 

Обележавање Светског дана 

заштите животне средине и 

редовно одржавање зелених 

површина 

зидне новине, плакати, 

едукација 

наставници, 

ученици 

Током године 
Развијање еколошке свести 

ученика 

Плакати, радионице, 

едукативна предавања, 

еколошка патрола 

Наставници, 

ученици 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 
 

Програм рада школске библиотеке заснива се на  Закону о основама система 

образовања и васпитања, наставним плановима и програмима за основну школу и 

школском развојном плану.  

 

Остварујући циљ и задатке основног образовања и васпитања и програмске 

основе школске библиотеке, библиотекари сарађују са стручним и другим органима 

школе и друштвене средине у унапређивању образовно-васпитног процеса, 

обезбеђивању услова за свестрани развој и афирмацију ученика и јавну делатност 

школе.  

 

ЦИЉ 

 

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 

доприноси остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада у основној школи, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм 

рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и 

уметничких аспеката образовања.  

 

ЗАДАЦИ 

  

− развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника 

− развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација, 

− стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу 

− мотивисање за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота 

− сарадња с наставницима, ученицима и њиховим родитељима 

− праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и 

њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком 

другом професионалном развоју 

− пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и 

оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са 

њиховим родитељима и релевантним институцијама 

− обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, 

примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија 

− припремање и реализовање библиотечког програма намењеног ученицима с 

посебним потребама и посебним способностима 

− вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, 

каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови) 

− коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима 

− заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична  ревизија фонда 
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ОБЛАСТИ РАДА : 

 

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике – информисање корисника о новим издањима; 

испитивање потреба; одређивање приоритета у набавци (септембар, октобар, 

јануар, фебруар) 

2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова рада (август – 

септембар; током године) 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци  (август 

– септембар; током године) 

4. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне 

за реализацију наставе и образовно-васпитног рада - перспективни план развоја 

школске библиотеке биће дефинисан после завршене ревизије и усвајања 

извештаја од стране ШО (друго полугодиште) 

 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе – 

израда годишњег плана рада школске библиотеке и годишњег плана стручног 

усавршавања (август, септембар) 

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне 

планове и програме рада школе – редован унос података и у програм Винајсис; 

ажурирање база после извршене ревизије (током године)   

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне 

активности - теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, 

ваннаставне активности ученика и др. (током године)   

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверених метода и 

резултата сопственог истраживачког рада – примена наученог на различитим 

облицима стручног усавршавања (током године)  

 

 

III.  РАД С НАСТАВНИЦИМА 

 

1. Сарадња с наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све 

облике образовно - васпитног рада (током године) 

2. Сарадња с наставницима у припремању ученика за самостално коришћење 

разних извора информација (током године) 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци 

(октобар-јун) 

4. Сарадња с наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире и 

коришћења наставничко - сарадничког дела школске библиотеке (током године) 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе; избор и припремање грађе за 

поједине наставне области и теме (током године) 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим 

књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с 

појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено 

приказивање појединих књига и часописа (током године) 
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IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Припремање (обучавање) ученика за самостално коришћење различитих извора 

сазнања и свих врста информација у настави и ван ње – часови 

библиотекарства; рад са групама заинтересованих ученика и индивидуални рад 

(током године) 

2. Систематско обучавање ученика за употребу информационог библиотечког 

апарата, у складу с њиховим способностима и интересовањем    (током године) 

3. Пружање помоћи ученицима код учење ван школе и усвајању метода 

самосталног рада на тексту и другим материјалима (током године) 

4. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме – рад са групама 

ученика и индивидуални рад (током године) 

5. Упознавање ученика с методама и техникама научног истраживања и 

библиографског цитирања (током године) 

6. Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивање на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, 

речника и др.) и омогућавање претраживања и употребе свих извора и 

оспособљавање за самостално коришћење – часови са појединим одељењима у 

библиотеци, индивидуални рад са ученицима (током године) 

7. Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у 

њеним културно - просветним активностима у складу с њиховим 

интересовањима и потребама - часови библиотекарства; помоћ у коришћењу 

референсне збирке у библиотеци, изради анотација и цитирању; учешће ученика 

у конкурсима и такмичењима - ликовни конкурс за Смотру стваралаштва 

школских библиотекара; велики литерарни конкурс Нове школе; Песничко 

сусретање деце и младих Чукарице (током године) 

8. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности – (октобар-

мај) 

 

 

 

V.  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

1. Информисање родитеља о читалачким интересовањима и потребама ученика, 

ради развијања читалачких и других навика ученика и формирања личних и 

породичних библиотека (током године) 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика  

     ученика – укључивање родитеља у активности школске библиотеке; тражење    

     сагласности и подршке за учешће ученика у програмима које организује  и     

     спроводи школски библиотекар (током године) 
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VI.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

  

1. Сарадња с директором школе у вези са уређењем простора библиотеке, 

извршеном ревизијом, те заштитом и чувањем библиотечко-медијатечке грађе 

(септембар, октобар)  

2. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором 

школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те 

целокупном организацијом рада школске библиотеке  (током године) 

3. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове 

стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-

психолошке литературе (током године)  

4. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку 

коју користе ученици, наставници и стручни сарадници (током године) 

5. Учешће у припремању прилога за школски лист „Уникат“, летопис и интернет 

презентацију школе  (током године)  

 

 

VII.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и 

школског програма, на реализацији наставе засноване на истраживању (током 

године) 

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора (током године) 

 

VIII.  САРАДЊА С НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-

издавачким предузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и 

позоришним кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и 

организацијама које се баве радом и слободним  временом омладине и другим 

образовним установама – Филолошки факултет у Београду, Група за 

библиотекарство; Музеј града Београда, РТВ; Библиотека града Београда; 

Народна библиотека Србије; Библиотека „Лаза Костић“, Културни центар 

Чукарице, Пријатељи деце Чукарице (током године) 

 

IX.   ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци – вођење 

и анализа дневне, месечне и годишње статистике и анализа резултата (током 

године) 

2. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара, 

анализа документације и вредновање рада школске библиотеке (током године) 

3. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим 

скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари; учешће у 

стручном усавршавању на нивоу установе према годишњем плану школе и 

личном годишњем плану стручног усавршавања (током школске године) 
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ПЛАН   И   ПРОГРАМ   ЕКСКУРЗИЈЕ   УЧЕНИКА 

ПЕТОГ   РАЗРЕДА 

 
 1. Циљ и задаци екскурзије 

 

    Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем културног наслеђа као и рекреативни опоравак 

ученика. 

 

  Задаци екскурзије су образовно-васпитни и здравствени и то:                      

  

- упознавање ученика са историјским објектима, насељима и 

природним лепотама наше земље,                   

 

- развијање позитивног односа према националним, културним, 

историјским,  eтичким и естетским вредностима. 
 

2. Садржај екскурзије 

 

    Садржаји екскурзије подразумевају остваривање дела наставног и 

ваннаставног плана и програма и саставни је део Годишњег плана рада 

OШ ,,Уједињене нације ''  
 

3. Трајање екскурзије:  један  дан 

 

4. Путни правац: Београд  - Вршац - Београд 

 

5. Техничка организација 

 

      Екскурзија ће се реализовати у складу са Правилником о измени 

Правилника о наставном плану и програму основног образовања и 

васпитања ( Службени гласник РС – Просветни гласник бр 1/2009.) 

 

6. Начин финансирања 

 

    Екскурзију ће финансирати родитељи ученика, а средства прикупљена 

за ту намену уплатиће се на посебан рачун агенције преко које се 

реализује екскурзија. 

 

 

 

 


