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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;
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- 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 ОСМИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2015/2016.
ФОНД ЧАСОВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Редни
број
1.
2.
3.
Редни
број
1
2
3
Редни
број
1.
2.
3.
Редни
број
1.
2.
3.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик-енглески
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
Физика
Техничко и информатичко образовање
Хемија
Физичко васпитање

ОСМИ РАЗРЕД
Нед.
Год.
4
136
2
68
1
34
1
34
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
2
68
2
68
2
68

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско васпитање
Страни језик- француски језик
Физичко васпитање- изборни спорт

1
2
1

34
68
34

1
1
1

34
34
34

27
1
1

918
34
34

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Домаћинство
Хор и оркестар
Информатика и рачунарство
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Час одељенског старешине
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и
културне
активности
Екскурзија

1
1-2

34
36-72
3 дана
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учним упутством

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова:

136

За обраду новог градива: 64
За друге типове часова:

72

Циљ наставе :
Ученици треба да овладају основним законитостима српског језика
којима ће се усмено и писано правилно изражавати. Ученици се
оспособљавају за разумевање и тумачење књижевног дела , као и за
развијање критичког мишљења и ширег схватања света око себе .
Задаци наставе :
- Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се
он негује и унапређује
-Описмењавање ученика на темељима ортоепских и
ортографских стандарда српског књижевног језика
-Поступно и систематично упознавање граматике и
правописа српског језика
-Упознавање језичких појава и појмова , овладавање
нормативном граматиком и стилским могућностима
српског језика
-Богаћење
речника,
развијање
способности
за
правилно,течно усмено и писмено изражавање
-Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у
себи
-Развијање потребе за књигом
-Развијање поштовања према културној баштини и
потребе да се она негује и унапређује
-Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и
сценско стваралаштво
-Подстицање и вредновање ученичких ваннаставних
активности ( литерарна , рецитаторска, драмска
секција и др.)
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Оперативни задаци :
- Даље овладавање знањима из граматике , стилистике ,
лексикологије, историје књижевног језика , дијалектологије
-Развијање позитивног односа према дијалектима као и
потребе да се усваја, негује и развија књижевни језик
-Развијање критичког односа према језику и садржини
текстова из свакодневног живота
-Формирање критеријума за самостални избор , анализу
и процену књижевних дела приступачних овом
узрасту
-Систематизација знања о књижевно – теоријским
појмовима
Корелација : музичка култура , ликовна култура , историја
Начин остваривања програма : програм се остварује различитим
наставним методама и облицима рада ( индивидуални – истраживачки рад
групни рад , рад у пару, фронтална метода, рад на тексту, практичан рад –
позоришне представе )
Уџбеник за реализацију програма : Читанка „Речи мудрости“ ; аутори :
Зорица Несторовић , Златко Грушановић ; КЛЕТТ
Литература за реализацију програма :
- Граматика ; аутор Весна Ломпар ; КЛЕТТ
-Радна свеска за српски језик ; аутори : В.Ломпар , З.Несторовић ,
З.Грушановић; КЛЕТТ
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Систематизација

Провера

Наставна средства

Вежбање

Метод
рада

Утврђивање

Облик
рада

Обрада

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- СРПСКИ ЈЕЗИК

1.

Кад се сретну сан и јава

17

8

7

1

1

Фронта.
рад на
тексту

Монолош.
дијалошка
текстовна

Читанка ,
граматика , радне
свеске

2.

Земља
високо

17

10

5

1

1

Монолош.
дијалошка
текстовна

Читанка ,
граматика,
вежбанке

3.

Усправна земља

17

8

8

1

Фронта.
индивид
уалниистражи
вачки
Фронта.
рад на
тексту

Читанка ,
граматика, пратећа
литература

4.

Говорити о љубави , то је
већ помало волети

17

12

4

1

Текстовна
метода
запажања
показива
ња
Монолош.
дијалошка
текстовна

5.

Савиним стопама

10

6

3

1

Дијалош.
монолош.

Читанка ,
граматика

6.

Цео свет је позорница

16

9

5

1

1

Фронта.
рад на
тексту

Текстовна
монолош.
дијалошка

Читанка,
граматика, радне
свеске

7.

Мрвица детињства

17

4

11

1

1

Комбино.
обавештај
них
метода

Читанка ,
граматика,
вежбанке

8.

Кућа поред пута

12

3

5

1

2

Фронта.
рад на
тексту,
рад у
пару
Фронта.
рад на
тексту

Текстовна
монолошк
дијалошка

Читанка ,
граматика,
вежбанке

9.

Кућа поред пута

13

4

8

Фронта.
рад на
тексту ,
рад у
пару

Текстовна
дијалошка
метода
запажања
показива
ња

Читанка , радне
свеске, пратећа
литература,
цртежи

136

64

56

Назив наставнe теме

тврда

а

небо

УКУПНО

Фронта.
рад на
тексту,
рад у
пару
Фронта.
рад на
тексту

1

1

6

9

Читанка,
граматика,
вежбанке, радне
свеске

1
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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)
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*
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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 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)
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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, 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*
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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
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*
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ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
Годишњи фонд часова:

136

За обраду новог градива: 50
За друге типове часова:

86

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 : Ученике треба оспосoбити да:
-решавају једначине и неједначине као и да их примењују у пракси ,
- да осећају простор и уочавају однос геометријских објеката у
простору (нормалност, паралелност, мимоилазност
правих)
-да испитују ток и график линеарних функција
- упознају формуле за израчунавање површине и запремине
геометријских тела.
Корелација : Физика ( функције, графици, читање графика);
Хемија (пропорције );
ТИО ( пропорције, прецизно конструисање)
Начин остваривања програма : методе: монолошка, дијалошка,
демонстративна, истраживачка, стваралачка,
Уџбеник за реализацију програма : Уџбеник за VIII разред-Завод за
издавање уџбеникаВ. Јоцковић, В. Мићић, Ђ. Дугошија, В. Андрић
Литература за реализацију програма : Збирка задатака за VIII разредМатематископ В.Стојановић, Школа плус Б. Јевремовић,
Р.БожићЈЋуковић, Круг С. Огњановић, Ж. Ивановић.
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Системати
зација

Провера

Вежбање

Назив наставнe теме

Утврђива
ње

Број
часова по
теми
Обрада

Редни
број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- МАТЕМАТИКА

Облик рада

Метод рада

Наставна
средства

1

фронтални,
индивидуал.
групни, у
паровима

монолошка,
дијалошка,
демонстратив
на
истраживачка
стваралачка

вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање
вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи

1.

СЛИЧНОСТ
ТРОУГЛОВА

10

3

3

3

2.

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

10

4

2

2

1

1

фронтални,
индивидуал.
групни, у
паровима

монолошка,
дијалошка,
демонстратив
на
истраживачка
стваралачка

12

4

3

3

1

1

фронтални,
индивидуал.
групни, у
паровима

монолошка,
дијалошка,
демонстратив
на
истраживачка
стваралачка

8

3

2

1

1

1

фронтални,
индивидуал.
групни

монолошка,
дијалошка,
демонстратив
на
истраживачка
стваралачка

СА

3.

ТАЧКА,
РАВАН

4.

ЛИНЕАРНЕ
НЕЈЕДНАЧИНЕ СА
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

5.

ПРИЗМА

16

6

4

4

1

1

фронтални,
индивидуал.
у паровима

дијалошка,
истраживачка

6.

ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА
ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
СТАТИСТИЧКИХ
ПОДАТАКА

19

7

5

5

1

1

фронтални,
индивидуал.
групни, у
паровима

дијалошка,
истраживачка
стваралачка,
демонстратив
на

18

7

4

5

1

1

фронтални,
индивидуал.
у паровима,
групни

монолошка,
дијалошка,
истраживачка
провера,
стваралачка

7.

ПИРАМИДА

ПРАВА,

И

15

вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање
вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање
вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање
вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање

вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање

8.

СИСТЕМ--ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ
НЕПОЗНАТЕ
ВАЉАК

1

фронтални,
индивидуал.
у паровима,
групни

монолошка,
дијалошка,
истраживачка
провера,
стваралачка

1

1

фронтални,
индивидуал.
у паровима,
групни

монолошка,
дијалошка,
истраживачка
провера,
стваралачка

3

1

1

фронтални,
индивидуал.
у паровима,
групни

монолошка,
дијалошка,
истраживачка
провера,
стваралачка

1

2

1

1

фронтални,
индивидуал.
у паровима,
групни

монолошка,
дијалошка,
истраживачка
провера,
стваралачка

32

34

9

11

16

6

4

5

8

4

1

1

12

4

3

7

2

136

50

9.

10.

КУПА

11.

ЛОПТА

УКУПНО

16

вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање
вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање
вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање
вербална;
Збирка
задатака ,
панои, радни
листићи
прибор за
цртање

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
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
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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 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
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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
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
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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
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 27
За друге типове часова:

41

Циљ наставе : овладавање вештинама потребним за употребу страног
језика
Задаци наставе : овладавање фонолошким системом и вештинама
комуникације
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности
ученика
- Развијање интересовања, мотивације и позитивног
става за учење енглеског језика
- Упознавање са културом и обичајима других народа
- Стимулисање маште, креативности, радозналости и
логичког мишљења
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 : Challenges 4 – M.Harris, D.Mower,
A.Sikorzynska (Pearson, Longman)
Литература за реализацију програма : Challenges 4 Workbook – A.Maris
(Pearson, Longman)
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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ПРЕДМЕТ:

ИСТОРИЈА

Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 36
За друге типове часова:

32

Циљ наставе :
Циљеви 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 :
Задаци наставе историје су 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...).
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Оперативни задаци :
Ученици треба да:
- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од
друге половине XIX до краја XX века
- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од
друге половине XIX до краја XX века на српском и југословенском
простору
- стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у
периоду од друге половине XIX до краја XX века
- разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге
половине XIX до краја XX века
- стекну основна знања о знаменитим личностима периода од друге
половине XIX до краја XX века у општој и националној историји
- се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на
српском, југословенском, европском и ваневропском простору у периоду
од друге половине XIX до краја XX века
- разумеју да национална историја представља саставни део опште
историје
- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и
оспособе се да препознају различита тумачења истих историјских догађаја
- разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду
од друге половине XIX до краја XX века
- овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге
половине XIX до краја XX века
- науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје,
појаве и процесе) са одговарајућом временском одредницом и историјским
периодом
- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из
садашњости.
Корелација :
Српски језик и књижевност
Географија
Ликовна култура
Грађанско васпитање
Верска настава
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Начин остваривања програма :
Значај периода који се изучава у осмом разреду основног образовања и
васпитања захтева посебну пажњу у избору наставних садржаја. У
програму су обрађени најважнији догађаји, појаве и процеси, као и
знамените личности које су обележиле раздобље од седамдесетих година
XIX до краја XX века. Кључни садржаји у оквиру наставних тема дати су у
заградама које се налазе иза назива наставних јединица. Оваква структура
програма конципирана је с циљем да помогне наставнику у планирању
непосредног рада са ученицима јер му олакшава одређивање обима и
дубине обраде појединих наставних садржаја. Наставник има слободу да
сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему уважавајући
циљеве и задатке предмета.
Пожељно је на овакав начин осмишљени програм допунити садржајима из
локалне прошлости, чиме се код ученика постиже јаснија представа о томе
шта од историјске и културне баштине њиховог краја потиче из овог
периода (учешће у балканским и светским ратовима, споменици
знаменитим личностима и учесницима ратова, значајне грађевине,
установе културе и образовања...).
Савлађујући наставни програм историје, ученици осмог разреда, осим тога
што стичу знања о догађајима, појавама и процесима из прошлости,
добијају и подстицаје за свој интелектуални развој. Они се, учећи
историју, вежбају у логичком закључивању и схватању узрочнопоследичних веза. Историја је изузетно погодан наставни предмет за
подстицање развоја критичког мишљења, односно за разликовање
чињеница од претпоставки, података од њихове интерпретације и битног
од небитног. Због тога је посебно значајно којим ће се методичким
поступком и приступом обрађивати наставни садржаји.
Историја као наративни предмет, у коме су усмено излагање, опис,
разговор, објашњења, тумачења, аргументовање наставника и ученика
главна активност, пружа велике могућности за подстицање ученичке
радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да
буду представљени као "прича" богата информацијама и детаљима, не зато
да би оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји,
појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и динамично.
Настава не би смела бити статистичка збирка података и извештај о томе
шта се некада збило, већ би требало да помогне ученицима у стварању што
јасније представе не само о томе шта се тада десило, већ и зашто се то
десило и какве су последице из тога проистекле. Програм се остварује уз
примену метода интерактивне наставе.
Посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља
наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута
оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи
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различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника
имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке
свести, не само у фази утврђивања и систематизације градива, већ и у
самој обради наставних садржаја. Прецизно постављена питања, као позив
на размишљање и трагање за одговором "како је уистину било", обезбеђују
разумевање, а самим тим и успешно памћење и трајно усвајање знања и
вештина код ученика. У зависности од циља који наставник жели да
оствари, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање
пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за
појашњењем, процена могућих последица и др.
Наставник, поред тога што креира своја предавања, осмишљава и планира
на који начин ће се ученици укључити у образовно-васпитни процес. Није
битно да ли је ученичка активност организована као индивидуални рад,
рад у пару, малој или великој групи, као радионица или домаћи задатак,
већ колико и како "уводи" у прошле догађаје, односно колико подстиче
ученике да се дистанцирају од садашњости и сопственог угла гледања.
Уџбеник за реализацију програма
Историја за осми разред основне школе, Завод за уџбенике. Аутори :
Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић
Литература за реализацију програма
Историја народа југославије, Група аутора
Чедомир Попов, Од Версаја до Данцига,Београд 1976.
Бранко Петрановић,Историја Југославије,Београд 1980.
Фишер, Савез елита,Београд 1985.
П.Калвокорези,Тотални рат,Београд 1987.
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА : ИСТОРИЈА

Облик
рада

Метод
рада

Наставна
средства

1.

ЕВРОПА,СВЕТ
У
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
19. И ПОЧЕТКОМ
20.ВЕКА

6

3

2

1

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-монолошка
-дијалошка
Илустратив.
-текстуална

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас

2.

НЕЗАВИСНА СРБИЈА 14
И ЦРНА ГОРА .
СРБИ ПОД ВЛАШЋУ
АУСТРОУГАРСКЕ И
ТУРСКЕ
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 5
– ВЕЛИКИ РАТ

8

5

1

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
Илустратив.
-текстуална
-дијалошка

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас

3

2

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.
-видео и
дигитални
материјал

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас

4.

СРБИЈА
И
ЦРНА
ГОРА
У
ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ

7

3

3

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.
-видео и
дигитални
материјал

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас ;
рачунар,
пројектор

5.

СВЕТ И ЕВРОПА
ИЗМЕЂУ ПРВОГ И
ДРУГОГ СВЕТСКОГ
РАТА

7

4

3

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас

6.

ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА
19181941.

5

3

2

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.
-видео и
дигитални
материјал

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас

3.

1
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СВЕТСКИ

5

3

2

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.
-видео и
дигитални
материјал

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас,
рачунар
пројектор

8.

ЈУГОСЛАВИЈА
У
ДРУГОМ СВЕТСКОМ
РАТУ

8

4

4

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.
-видео и
дигитални
материјал

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас,
рачунар,
пројектор

9.

СВЕТ
ДРУГОГ
РАТА

ПОСЛЕ
СВЕТСКОГ

4

2

2

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.
-видео и
дигитални
материјал

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас

10.

ЈУГОСЛАВИЈА
ПОСЛЕ
ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА

7

3

3

1

индивидуа
лни
фронтални
-групни рад
-рад у пару

-наративна
-дијалошка
-текстуална
Илустратив.
-видео и
дигитални
материјал

Уџбеник за
осми разред ;
историјска
карта; атлас

68 36 28

4

7.

ДРУГИ
РАТ

УКУПНО

28

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 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
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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) 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...)
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ПРЕДМЕТ:

ГЕОГРАФИЈА

Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 39
За друге типове часова:

29

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 појмовима о становништву
Србије ,насељима и привреди
-Разумевање утицаја природних и друштвених фактора на
развој и размештај становништва , насеља и привреде
- Картографско описмењавање
-Стицање знања о основним географским одликама
Србије и њеним регионалним целинама
-Развијање географског мишљења
-Развијање толеранције , националног , европског
идентитета
-Развијање опште културе и образовања ученика
-Упознавање улоге и значаја међународних организација
за решавање економских, социјалних , културних и
хуманитарних проблема у савременом свету
-Развијање ставова о превентиви ,заштити и
унапређивању животне средине
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Оперативни задаци :
Стицање основних знања о рељефу Србије
Стицање основних знања о клими Србије
Схватање значаја вода за Србију
Стицање основних знања о становништву и
насељима , привреди њеној подели и факторима
развоја у Србији
Да упознају најважније природне , друштвене и
економскогеографске одлике Србије и специфичности
њених регија
Да самостално користе географску карту као извор
географских информација
Да поседују осећање социјалне припадности и
привржености сопственој породици,нацији и култури
Да упознају најважније међународне организације и
интеграцијске процесе у Европи и свету као ињихов
значај за политички , економски и културни развој
Корелација: историја , биологија, верска настава
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 .
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. Програм садржи 11
наставних тема , за сваку тему су издвојени наставни садржаји које би
требало обрадити и број часова по свакој наставној теми. Приликом
обраде наставних садржаја потребно је водити рачуна о
знањима,вештинама стеченим раније. Обрада наставних тема је уз
коришћење дидактичког материјала и разноврсних метода рада.
Уџбеник за реализацију програма : Географија за осми разред
издавач Логос ; аутори : Слободан Зрнић и Наташа Бировљев
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1.

1

1

Системати
зација

Провера

Вежбање

Утврђива
ње

Обрада

Назив наставнe теме
УВОД

Број
часова по
теми

Редни
број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ГЕОГРАФИЈА

Облик
рада

Метод рада

Наставна
средства

Фронтал.
индивид
уални

Монолошко
-дијалошка

Уџбеник,карта

Фронтал.
индивид
уални,

Монолошко
–дијалошка,
илустратив
нодемонстрат
ивна
Илустрати.
демонстрат.
монолошко
-дијалошка

уџбеник, ,карта
Србије ,неме
карте,атласи

2.

ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ

2

1

1

3.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ

17

9

7

4.

КЛИМА СРБИЈЕ

2

1

1

5.

ВОДЕ СРБИЈЕ

6

3

3

Фронтал.
индивид
уални

Монолошко
–дијалошка
илустратив.
демонстрат
ивна

Карта Србије,
атласи, неме
карте , уџбеник

6.

ЗЕМЉИШТЕ, БИЉНИ
И
ЖИВОТИЊСКИ
СВЕТ,
ЗАШТИТА
ПРИРОДЕ

5

3

2

Фронтал.
Индивид.
рад у
пару

Монолошко
– дијалошка
илустрати.
демонстрат
ивна

Карта Србије ,
атласи , уџбеник
фотографије ,
слајдови

7.

СТАНОВНИШТВО
НАСЕЉА СРБИЈЕ

8

5

2

Фронтал.
индивид
уални

Карта Србије,
уџбеник, атласи,
табеле,дијаграми

8.

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ

18

11

7

Фронтал.
индивид
уални

Монолошко
-дијалошка,
илустрати.
демонстрат
ивна
Монолошко
- дијалошка

9.

ЗАВИЧАЈНА
ГЕОГРАФИЈА

2

1

1

Фронтал.

Монолошко
- дијалошка

Карта Србије,
атласи,уџбеник

10.

СРБИ ВАН ГРАНИЦА
СРБИЈЕ

3

2

1

Фронтал.
,
индивид
уални

Монолошко
-дијалошка,
демонстрат
ивна

Карта света,
атласи , уџбеник,
табеле

1

1

Фронтал.
индивид
уални,
групни
рад
Фронтал.
индивид
уални

Илустратив
демонстрат.
монолошко
-дијалошка

Карта
Србије,уџбеник,
фотографије,
атласи,неме
карте
Карта Србије,
атласи, уџбеник ,
клима-дијаграми

Карта Србије ,
атласи ,уџбеник
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11.

СРБИЈА
У
САВРЕМЕНИМ
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ
ПРОЦЕСИМА

12.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ГРАДИВА
УКУПНО

3

2

1

1

68
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Фронтал.
индивид
уални

Монолошко
- дијалошка

Карта света ,
уџбеник

Фронтал.
индивид
уални

Монолошко
-дијалошка,
илустрати.
демонстрат
ивна

Карта
Србије,атласи,
уџбеник,
фотографије,
неме карте

29

34

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)
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2.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре
становништва
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
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ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 36
За друге типове часова:

32

Циљеви и задаци наставе:
- Упознавање с основним појмовима екологије и животне
средине.
-Стицање знања о појединим типовима екосистема.
-Упознавање с последицама угрожавања бииодиверзитета.
Оперативни задаци :
-Активно учешће у процесу упознавања екологије и животне
средине.
-Реализација истраживања, пројеката,активности и дебата.
-Учешће у акцијама уређивања школе и околине.

Корелација: Географија, хемија,
Начин остваривања програма : У кабинету биологије
Уџбеник за реализацију програма : Уџбеник за 8. разред, В.Матановић ,
М.Станковић; Герундијум
Литература за реализацију програма: Сви акредитовани уџбеници за осми
разред, Школски атласи и енциклопедије
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Систематизација

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- БИОЛОГИЈА

Облик
рада

Метод рада

Фронтал
индивидуа
лни

Монолошко
-дијалошка,
илустратив.
демонстрат
ивна
дескриптив
на

1

Фронталн.
групни
индивидуа
лни

Монолошка

Наставна
средства

слике и
цртежи

1.

Увод

5

4

1

2.

Екологија и животна
средина

16

8

7

3.

Угрожавање, заштита
и унапређивање
екосистема- животне
средине

21

11

5

4

1

Фронталн.
групни
индивидуа
лни

Монолошко
-дијалошка,
илустратив
на

Микроскопс.
препарати,
природни
материјал,
слике и
цртежи

4.

Глобалне-последице
загађивања животне
средине

13

7

3

2

1

Фронталн.
групни
индивидуа
лни

Монолошко
–дијалошка,
демонстрат
ивна

слике и
цртежи

5

Животна средина и
одрживи развој

10

5

1

3

1

Фронталн.
групни
индивидуа
лни

Монолошко
- дијалошка

Уџбеник,
слике и
цртежи

6

Животна
средина,
здравље и култура
живљења

3

1

1

1

Фронталн.
групни
индивидуа
лни

Монолошко
– дијалошка
демонстрат.
дескриптив.

слике и
цртежи,

68

36

10

5

УКУПНО

17

Уџбеник,
слике
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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
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
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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.)
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
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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)
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
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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 (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
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ПРЕДМЕТ:

ФИЗИКА

Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 38
За друге типове часова:

30


Циљ наставе

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне
појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост,
да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у
свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама
кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према
примени физичких закона у свакодневном животу и раду.


Задаци наставе
 развијање функционалне писмености;
 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици;
 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу
физичких закона;
 развијање способности за активно стицање знања о физичким
појавама кроз истраживање;
 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања,
самосталности у мишљењу и вештине јасног и прецизног
изражавања;
 развијање логичког и апстрактног мишљења;
 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја
мерења;
 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних
садржаја;
 развијање способности за примену знања из физике;
 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање
свести о потреби заштите, обнове и унапређивања животне
средине;
 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о
природи;
 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој
професионалној оријентацији.
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Оперативни задаци

Ученик треба да:
разликује физичке величине које су одређене само бројном
вредношћу (време, маса, температура, рад, енергија, количина
наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су
дефинисане интензитетом, правцем и смером (брзина, убрзање, сила,
јачина електричног и магнетног поља ...),
уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља...
разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно,
таласно) и да зна њихове карактеристике,
зна основне карактеристике звука и светлости,
зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у
природи,
разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене
користи трансформацију енергије у рад и обрнуто,
примењује
законе
одржања
(масе,
енергије,
количине
наелектрисања),
зна услове за настанак струје и Омов закон,
прави разлику између температуре и топлоте,
уме да рукује мерним инструментима,
користи јединице Међународног система (СИ) за одговарајуће
физичке величине.

Корелација
Математика, географија, биологија, хемија
Начин остваривања програма
Часови обраде, утврђивања, рачунских и лабораторијских вежби, додатни
рад и допунска настава
Уџбеник за реализацију програма
Физика 8, Марина Радојевић, КЛЕТТ
Литература за реализацију програма
Физика 8 – збирка задатака, Наташа Каделбург, КРУГ
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Систематизациј

Метод рада

Наставна
средства

8

4

1

1

1

1

Фронталн.
у групи

Дијалошки,
монолошки,
индивидуал
ни

Табла, креда,
апаратуре за
демонстраци.
огледе и
експеримента
лне вежбе

Обрада

Провера

Утврђивање

Облик
рада

Вежбање

1.

Назив наставнe
теме
Осцилаторно
и
таласно кретање

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА – ФИЗИКА

2.

Светлосне појаве

13

6

3

2

1

1

Фронталн.
у групи

Дијалошки,
монолошки,
индивидуал
ни

Табла, креда,
апаратуре за
демонстраци.
огледе и
експеримента
лне вежбе

3.

Електрично поље

11

6

3

0

1

1

Фронталн.
у групи

Дијалошки,
монолошки,
индивидуал
ни

Табла, креда,
апаратуре за
демонстраци.
огледе и
експеримента
лне вежбе

4.

Електрична струја

20

11

4

3

1

1

Фронталн.
у групи

Дијалошки,
монолошки,
индивидуал
ни

Табла, креда,
апаратуре за
демонстраци.
огледе и
експеримента
лне вежбе

5.

Магнетно поље

6

4

2

0

0

0

Фронталн.
у групи

Дијалошки,
монолошки,
индивидуал
ни

Табла, креда,
апаратуре за
демонстраци.
огледе и
експеримента
лне вежбе

6.

Елементи атомске
и нуклеарне физике

8

5

3

0

0

0

Фронталн.
у групи

Дијалошки,
монолошки,
индивидуал
ни

Табла, креда,
апаратуре за
демонстраци.
огледе и
експеримента
лне вежбе

7.

Физика
савремени свет

2

2

0

0

0

0

Фронталн.

Дијалошки,
монолошки

Табла, креда

68

38

16

6

4

4

УКУПНО

и
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ФИЗИКА ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
1. ОСНОВНИ НИВО
1.1. СИЛЕ
ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе
ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова
1.2. КРЕТАЊЕ
ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање
ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање
ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате
друге две величине
1.3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале
ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје
1.4. МЕРЕЊЕ
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока
ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине,
температуре и времена
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину
ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна
трака
ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
1.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА
ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре
ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела
1.7. ЕКСПЕРИМЕНТ
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији
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2. СРЕДЊИ НИВО
2.1. СИЛЕ
ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже
ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања
2.2. КРЕТАЊЕ
ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање
ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују

2.3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе
ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола
ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно
ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две величине
ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте електричне струје
ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје
2.4. МЕРЕЊЕ
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне
јединице у другу, нпр. километре у метре
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
2.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА
ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад
ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге
ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре
ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре
2.6. МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у
физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу
2.7. ЕКСПЕРИМЕНТ
ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству
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3. НАПРЕДНИ НИВО
3.1. СИЛЕ
ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи
ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима
3.2. КРЕТАЊЕ
ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно кретање
ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању
ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање
ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости
ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост
3.3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу
3.4. МЕРЕЊЕ
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI
система
ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења
3.5. ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА
ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава
ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних
стања
3.7. ЕКСПЕРИМЕНТ

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или
експериментом
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ПРЕДМЕТ:

ХЕМИЈА

Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 34
За друге типове часова:

34

Циљ наставе :
Да ученици сагледају значај хемије у свакодневном животу и да разумеју
промене и појаве у природи на основу знања хемијских појава, теорија ,
модела и закона
Задаци наставе : - развијање способности комуницирања коришћењем
хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина
- Развијање способности за решавање теоријских и
експерименталних проблема
- Развијање свести о важности одговорног односа према
животној средини
- Развијање радозналости , потребе за сазнавањем и
позитивног става према учењу хемије
- Развијање
свести
о
сопственим
знањима
и
способностима
Оперативни задаци : - оспособљавање ученика да се користе хемијским
језиком , да знају хемијску терминологију
- Оспособљавање ученика да самостално изводе
демонстрационе огледе развијајући при том аналитичко
мишљење и критички став
- Оспособљавање ученика за извођење једноставних
истраживања, руковање лабораторијским прибором ,
посуђем и супстанцама
Корелација : математика , физика , биологија
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Начин остваривања програма:
Настава хемије остварује се кроз следеће основне облике
- Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе
огледе
- Решавање квалитативних и квантитативних задатака
- Лабораторијске вежбе
- Коришћење других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржаја тема ( домаћи задаци , читање
популарне литературе, коришћење интернета )
- Системско праћење рада сваког појединачног ученика

Уџбеник за реализацију програма : хемија за 8 разред основне школе;
Ј.Адамов, Р.Ђурђевић , С.Каламковић ; Герундијум
Литература за реализацију програма : збирка задатака из хемије
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Вежбање

Систематизациј

Утврђивање

1.

Неметали,оксиди
неметала и киселине

13

6

5

2

Фронталн
индивидуа
лни,
групни рад

Монолош.
дијалошка,
илустрати.
демонстра
тивна

2.

Метали , оксиди метала и
хидроксиди

8

4

3

1

Фронталн.
индивидуа
лни
групни рад

3.

Соли

5

3

1

1

Фронталн.
групни рад

Илустрати
демонстра
тивна
дијалошка,
кооперати.
Дијалошка
монолошк
демонстра
тивна

4.

Електролитичка
дисоцијација
киселина, база и соли

3

2

1

5.

Угљоводоници

14

8

5

6.

Органска једињења
кисеоником

са

9

5

7.

Биолошки
једињења

важна

12

8.

Хемија животне средине

Назив наставнe теме

УКУПНО

Провера

Обрада

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ХЕМИЈА

Облик
рада

Метод
рада

Наставна
средства

Модели,
слике,шеме,
илустрације,
табеле,лабора
торијски
прибор
Модели ,
слике , табеле,
лабораторијс..
прибор
Табеле ,
шеме,
лабораторијс.
прибор

Фронталн.
индивидуа
лни

Монолошк
дијалошка
илустрати
вно демонстра
тивна

Табеле ,
модели ,
шеме,
илустрације,
лабораторијс.
прибор

1

Фронталн.
индивидуа
групни рад

Монолошк
дијалошка,
илустрати
вно демонстра
тивна

Модели ,
слике, шеме ,
илустрације,
табеле,
лабораторијс.
прибор

3

1

Фронталн.
индивиду.
групни рад

Монолошк
дијалошка
демонстра
тивна

Слике ,
табеле, шеме
модели ,
лабораторијс.
прибор

7

4

1

Фронталн.
индивид.
групни рад

слике, табеле
лабораторијск
и прибор

4

2

2

Монолош.
дијалошка,
илустрати
вно демонстра
тивна
Дијалошка
демонстра
тивна

68

37

24

Фронталн.
индивидуа
лни
групни рад

Слике , табеле
лабораторијс.
прибор

7
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ХЕМИЈА ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
1. ОСНОВНИ НИВО
.
1.1. ОПШТА ХЕМИЈА
ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на
основу њихове сложености
ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена
супстанце подлежу, као и да се при променама укупна маса супстанци не мења
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима
ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула
најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно значење
хемијских једначина реакција оксидације
ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења
ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју,
магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише
1.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање,
проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником)
ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене
ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових физичких и
хемијских својстава
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења
ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну примену
ових једињења
ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли
ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора
ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором
1.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара
ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних
киселина и естара у свакодневном животу
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1.4. БИОХЕМИЈА
ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених
хидрата, протеина
ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама
1.5. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног складиштења,
а са циљем очувања здравља и животне средине
2. СРЕДЊИ НИВО
2.1. ОПШТА ХЕМИЈА
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и кључања,
као и растворљивост супстанци)
ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских
једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и супституције
ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно
или шематски
ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава
раствора и обрнуто
ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава
2.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових супстанци
ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења
ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са водом
ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и металима)

2.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола
2.4. БИОХЕМИЈА
ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима
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3. НАПРЕДНИ НИВО
.
3.1. ОПШТА ХЕМИЈА
ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста
честица које их изграђују
ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима
ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за
истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење/а
и изведе закључак/е

3.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових
атома/молекула
ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима)
ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са хидроксидима,
металима, карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима)
ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са
киселим оксидима)
ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре
ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације
3.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних
киселина и естара
ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара на основу својстава која имају
ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
3.4. БИОХЕМИЈА

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине
ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), угљених хидрата
и протеина
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ПРЕДМЕТ: Техничко и информатичко образовање
Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 28
За друге типове часова:

40

Циљ наставе :
Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се
осигура да сви ученици стекну базичну језичку, 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, развијају мотивисаност за учење и
заинтересованост за предметне садржаје; као и да се учениици упознају са техничкотехнолошки развијеним окружењем, стекну основну техничку и информатичку
писменост, развију техничко мишљење, техничку културу рада.

Задаци наставе
Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и
облике рада наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци
образовања; као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у
пуној мери реализовани, као и да ученици:
 Стекну основна техничко и информатичко образовање и васпитање,
 Стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и
оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу,
 Сазнају основни концепт информационих-комуникационих технологија (
ИКТ ),
 Сазнају улоге ИКТ у различитим структурама и сферама живота,
 Упознају рад на рачунару;
 Науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста; за
графичке приказе, интерфејс и интернета,
 Развију стваралачко и критичко мишљење,
 Развију способност практичног стварања, односно да реализују сопствене
идеје према сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност,
 Развију 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, цртежи ),
Стекну знање за коришћење мерних инструмената,
Разумеју технолошке процесе и производе различитихтехнологија,
Препознају ограниченост природних ресурса,
Прилагоде динамичке конструкције ( моделе ) енергетском извору,
Одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције ( моделе ),
Израде или примене једностранији програм за управљање преко рачунара,
Упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и
производње и њихов значај на развој друштва,
Примењује 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.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
 Прошире знање о основним командама оперативног система,
 Прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште,
 Прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и
слике.
 Обуче се за припрему презентација,
 Упознају подсистеме електромагнетског система,
 Стекну појам о дистрибуцији електричне енергије,
 Упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима
наведених електроматеријала,
 Упознају основне електротехничке симболе,
 Науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у
практичном раду,
 Стекну основна практична знања и умења у састављању електричних
струјних кола,
 Упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и
уређаја у домаћинству,
 Упознају основне електронске елементе,
 Науче симболе и шеме у електротехници,
 Схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у
домаћинству,
 Развију конструкторске способности израдом и слапањем модела
електротехничких и електронских уређаја и апарата према одговарајућим
шемама.

Корелација
Математика, физика, хемија, биологија, ликовна култура, информатичка и
рачунарство, историја, географија.
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Начин остваривања програма
Информатичке технологије – наставни садржај се реализује у континуитету са
предходним годинама. С обзиром да су основне школе са веома неуједначеним нивоом
опреме како хардвером тако и софтвером, ову наставну тему треба прилагодити датим
условима. Треба настојати да ученици овладају практичном применом рачунара у
решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела, графике. У
индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних информатичких
знања и компентенција. Посебна пажња у овом разреду је посвећена модемскојвези,
интернету и приступу светској рачунарској мрежи (www), коришћење интернета,
електронске поште. За реализацију садржаја везаних за управљање помоћу пероналних
рачунара (серијски и паралелни улаз, излаз, комуникација персоналних рачунара са
окружењем), неопходно је обезбедити одговарајуће моделе.
Упознати симболе који се користе при изради цртежа и електричних шема, као нај
основније цртеже и шеме електричних струјних кола. Поред употребе прибора,
ученике упознати са могућностима употребе једноставних софтвера за израду
техничких цртежа и шема.
Електротехнички материјали и инсталације представљају практићну примену
предходних садржаја о материјалима и графичким комуникацијама. Упознавање
електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може остварити
применом у различитим конструкцијама струјних кола. Електроинсталациони
материјали и прибор – својства и примена ( проводници, суперпроводници, изолатори,
утикачи, сијалична грла, осигурачи, електрично бројило, уклопни сат ). Ову област
реализовати такода се оствари логична и функционална целина са садржајима који су
изучавани предходних година. Водити рачунада се ради само са напонима до 24 V.
посебне могућности пружају адекватни софтвери који омогућавају конструкцију
различитих струјних кола у виртуелном облику. Опасности и заштита од струјног
удара. Упознати ученике са могућим непожељним последицамадејства струје, начином
заштите од струјног удара и пружање прве помоћи.
Електричне машине и уређаји – као област реализује се у тесној корелацији са
наставним садржајима физике, посебно са аспекта закона електротехнике на којима су
засновани разни урежаји на електротермичком или електромагнетном дејству
електричне струје. Тежиште је на производњи и преносу електричне енергије . део
садржаја посветити алтернативним изворима електричне енергије. Упознавање
електротермичких апарата и урежаја у домаћинству почети од једноставних као што су
решо, пегла, грејалиа, а затим упознати и сложеније као што су штедњак, пећ, бојлер.
Упознавањем конструкције релеа упознати примену електромагнета и у другим
уређајима који раде на сличном принипу као што је електрично звонце, дизалица и
други. Упознавање електричних машина ( генератора, електромотора ) и њихове
примене код аутомобила и апарата и за домаћинство захтева одговарајуће техничке
услове за реализацију. Тусе пре свегамисли на разне цртеже, шеме, моделе, узорке,
пресеке као и на мултимедијалне презентације. Електротехнички апарати и уређаји у
домаћинству. Упознати основне делове и принципе рада електромеханичких (
вентилатор, бушилица...), електротермичко-механичких уређаја у домаћинству ( фен
за косу, калорифер, клима уређај....).
Дигитална електроника – упознати ученика са основама на којима је заснована
аналогна технологија која је на заласку примене и основе дигиталне технологије која је
у све већој примени. Објаснити предности дигиталне технологије над аналогном.
Упознати основне електронске елементе, логична кола, интегрисана електронска кола.
У том светлу представити основне делове рачунара: матична плоча, процесор,
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интерфејс; модем. Електронски уређаји у домаћинству – прелазак аналогне на
дигиталну технику, телекомуникације и аудиовизуелна средства ( радио и ТВ ),
мобилна телефонија, GPS системи, интернет и кабловска телевизија.
Од идеје до реализације - модули у складу са интенцијама документа „европске
димензије у образовању“ у којој се наводи „циљ основне школе је да обезбеди
ученицимаосновну за наредне нивое образовања, да оспособи ученике да користе и
усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље развијали своје
психомоторне вештине...“ као и ....“развијање и коришћење облика рада који омогућава
индивидуални прилаз настави и учењу, и истовремено стварање услова за заједничко
учење; унапређење учења путем открића; подршка пројектом раду уз учење који се
заснива на итердисциплинарним глобалним темама“ настава техничког образовања
организује се кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе. У
реализацији ове теме оставља се могућност да ученици изрзе своје личне афинитете,
Способности интересовања па и пол како би се определили за неку од понуђених
области: практична израда електричних кола – експеримент – истраживање, од
конструкторског материјала и симулација коришћењемрачунарског софтвера;
практични примери управљања помоћу рачунара; моделовање електричних машина и
уређаја, аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати интензивнији рад
за обраду текста, података, табела, графикона и анимације, примена презентације. За
сваку активност за коју ученици определе рада по алгоритму од идеје до реализације. У
осмом разреду ученик треба да:
- Самостално користи готове програме у решавању једноставних проблема
помоћу рачунара,
- Уме да се укључи у рачунарску мрежу,
- Уме да читају једноставне шеме код којих су примењени основни
електротехнички и електронски симболи,
- Зна намену техничко-технолошке документације у електротехници и
електроници,
- Зна састав електричне кућне инсталације и све значајне елементе у њој, кварове
који се могу догодити;
- Правилно користи електричне и електронске уређаје у домаћинству.

Уџбеник за реализацију програма
Уџбеник техничког и информатичког образовања за осми 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.
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Временска
артилулација

Систематизациј

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-Техничко и информатичко образовање

Облик
рада

Метод
рада

Наставна
средства

720
мин

Фронтал
индивид
уални

Дијалошка
монолошк
демонстра
ције

Уџбеник,
радна свеска,
рачунар

1.

Информатичке
технологије

16

8

2.

Електротехнички
материјали
инсталације

10

4

1

4

1

450
мин

Фронта.,
индивид
уални,
рад у
пару

Дијалошка
монолошк.
демонстра
ције

Уџбеник,
радна свеска,
прибор за
техничко
цртање

630
мин

Фронта.
индивид
уални,
групни
рад

Дијалошка
монолошк.
демонстра
ције

Уџбеник,
радна свеска,
прибор за
техничко
цртање

540
мин

Фронта.
индивид
уални,
рад у
пару,
групни
рад

Дијалошка
монолошк.
демонстра
ције

Уџбеник,
радна свеска,
прибор за
техничко
цртање

720
мин

Фронтал.
индивид
уални,
групни
рад, рад
у пару

Дијалошка
монолошк
демонстра
ције

Уџбеник,
радна свеска,
прибор за
техничко
цртање

8

и

3.

Електричне машине
и уређаји

14

8

1

4

1

4.

Дигитална
електроника

12

7

1

2

1

5.

Од
идеје
реализаије

16

1

68

28

УКУПНО

до

1

15

3

33

3

1
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ПРЕДМЕТ:

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Годишњи фонд часова:

34

За обраду новог градива: 16
За друге типове часова:

18

Циљ наставе : Да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда
образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у
непознатим ситуацијама , да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост
за предметне садржаје као и да подстиче и развија ученичко стваралачко
мишљење.
Задаци наставе : - стварање могућности да кроз различите садржаје и
облике рада током наставе ликовне културе циљеви наставе предмета буду
у пуној мери реализовани
- Развијање способности ученика за опажање квалитета
свих ликовних елемената
- Стварање услова да ученици на часовима користе
различите технике и средства и да упознају њихова
визуелна и ликовна својства
- Развијање способности ученика за визуелно памћење
- Развијање смисла за естетске ликовне и визуелне
вредности које се стичу у настави а примењују у раду и
животу
- Развијање моторичких способности ученика и навике за
лепо писање
- Стварање услова да се упознавањем ликовних уметности
боље разумеју природне законитости и друштвене
појаве
- Развијање способности за препознавање основних
својстава традиционалне , модерне и савремене
уметности
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Оперативни задаци :
- ученици треба да се оспособе да опажају и представљају
слободне композиције , визуелне метафорике , контраста, јединства и
доминанте у простору
- Формирају навике за виши ниво културе рада , квалитет
производа , културу живота и слободног времена
- Ликовно- визуелно описмене , развију креативне
способности

Корелација : историја, математика , информатика , српски језик
Начин остваривања програма :
Кроз разговор и дискусију на основу претходно стеченог ликовног знања и
искуства објашњавају се појмови композиције кроз илустрације
сликарства Василија Кандинског, повезујући са теоријом форме, развија
се значај масовне комунокације у свакодневном животу. Ученици се уводе
у свет ликовних принципа тј. начинима повезивања ликовних елемената у
композицији кроз примере из свакодневног живота. Разговором се уводе
ученици у свет иреалног односно надреализма показујући репродукције Х.
Боша, Салвадора Далија, Милене Павловић - Барили
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Систематизација

Провера

Вежбање

Утврђивање

Назив наставнe теме

Обрада

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА –ЛИКОВНА КУЛТУРА

Облик
рада

Метод
рада

Наставна
средства

1.

Слободно компоновање

5

2

3

Индивид
уални
фронтал.
групни
рад

Монолошк
дијалошка,
илусратив
на

Слике,
фотографије,
боје, модели,
блокови,

2.

Визуелна метафорика и
споразумевање

7

3

4

Фронта.
индивид
уални

Монолош.
дијалошка,
илустрат.
демонстра
тивна

Блокови, боје ,
шеме , модели ,
слике,
фотографије

3.

Контраст, јединство
доминанта у простору

и

16

8

8

Фронта.
индивид
уални,
групни
рад

Дијалошка
монолошк.
илустрати
вна

Блокови , боје,
модели , слике,
фотографије

4.

Слободно компоновање
и фантастика

6

3

3

Фронта.
индивид
уални

Монолош.
дијалошка,
илустрати
вна

Боје, блокови,
модели, слике,
фотографије

34

16

18

УКУПНО
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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)
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
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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
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
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ПРЕДМЕТ:

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Годишњи фонд часова:

34

За обраду новог градива: 16
За друге типове часова:

18

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 ; аутори
Александра Паладин , Драгана Михајловић; ЛОГОС + 3 ЦД-А
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1.

2.

3.

Упознавање
музике
различитих епоха и
извођење музике

Основе музичке
писмености

Стварање музике
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10

10

5

5

3

2

2

3

14

6

4

4

34

16

10

8

Систематизациј

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-МУЗИЧКА КУЛТУРА

Облик
рада

Метод
рада

Наставна
средства

Фронталн
групни
рад
рад у
пару

Монолошк
дијалошка,
демонстра
тивна

Инструменти ,
цд, музичка
опрема

Фронталн
групни
рад,
рад у
пару

Монолошк
дијалошка,
демонстра
тивна

Инструменти,
цд, музичка
опрема

Фронталн
групни
рад ,
рад у
пару

Монолошк
дијалошка,
демонстра
тивна

Инструменти ,
музичка опрема
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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
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
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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
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ПРЕДМЕТ:

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

68

За обраду новог градива: 12
За друге типове часова:

56

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;
- 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.
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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.
Корелација :
Математика, физика, хемија, биологија, ликовна култура, информатичко
образовање, историја, географија, музичка култура, српски језик
Начин остваривања програма :
Остваривање школског програма за петом разред наставе физичког
васпитања ,се врши прко следећих наставних метода :
Вербално-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.
Комбинован рад − истовремено коришћење различитих метода
Литература за реализацију програма :
Користи се: Часопис физичка култура, и остали стручни уџбеници.
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Наставна средства: коришћење, набавка :
КОРИСТИ СЕ:

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 ).
НАБАВИТИ:
Аудио-визуелна ( дијафилм са текстом, музиком и звуцима; филмови; ТВ
емисије; видео касете; школска телевизија; настава уз помоћ рачунара;
видеопројектора и др.).
ИЗРАДА:
Различитих дијаграма,цртежа који приказују кретања паное са различитим
текстовима из физичког васпитања
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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Гимнастика

11

Спортске
игре
(између
4
ватре,
рукомет,
кошарка,
одбојка, мали фудбал) 8

3

3

8

2

2

10

4

4

2

495
мин

2

12 6

Временска
артилулација

Систематизац

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

495
мин

2

1710
мин

2
4.

5.

Активности у
природи

ОФП
моторичких
способности

УКУПНО

2

90
мин

Развој
6

68

3

3

12

17

270
мин

22

13

2

Облик
рада

Метод
рада

Фронтал
групни,
индивид
уални

демонстра
ција,
монолошк
дијалошка,
хеуристич.
приступ,

комплетна
опрема за
атлетику
гимнастику
коју шскола
поседује.

демонстра
ција,
монолошк
дијалошка,
хеуристич.
приступ,
игровне
активност.
демонстра
ција,
монолошк
дијалошка,
хеуристич.
приступ,
игровне
активност.

комплетна
опрема за
гимнастику
коју шскола
поседује

демонстра
ција,
монолошк
дијалошка,
хеуристич.
приступ,
игровне
активност.

вијаче,
медицинка,
ластиш,
чуњеви,
маркери за
обележавање
кретаеа,
штоперице,

демонстра
ција,
монолошк
дијалошка,
хеуристич.
приступ,
игровне
активност.

вијаче,
медицинка,
ластиш,
чуњеви,
мануелна и
помоћнотехничка
средства
(разноврсне
табле,
столице ).

Фронтал
групни,
индивид
уални

Фронтал
групни,
индивид
уални

Фронтал
групни,
индивид
уални

Фронтал
групни,
индивид
уални

Наставна
средства

Лопте за
( одбојку,
кошарку,
рукомет,
фудбал ) као
и допунска
опрема

3060
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

73

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:

68

За обраду новог градива: 24
За друге типове часова:

44

Циљ наставе француског језика у оцновном 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 је Pixel 4 за Oсми разред основне школе, Дата Статус, Београд,
2013.
Граматика француског језика, Дата Статус, Београд, 2012.
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1.

Unité 0: Voyage dans les
villes de France

2.

Unité 1: Les copains
d’abord!

11

5

5

3.

Unité 2: Un esprit sain
dans un corps sain

11

4

5

4.

Unité 3: Bienvenue dans le
lycée numérique

10

4

5

5.

Unité 4: Les People

8

3

4

6.

Unité 5: Trans-Europe
Express

9

4

5

7.

Unité 6: Parler jeune

16

4

6

3

1

24

33

4

4

УКУПНО

3

68

Систематизаци

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Метод рада

Наставна
средства

Фронталн.
индивидуа
лни

дијалошка

Уџбеник ,
граматика

фронтални
индивидуа
лни,
рад у
групи ,
рад у
паровима

дијалошка,
вербалнотекстуална,
аудиовизуе
лна,
илустратив
ни метод,

учионица,
граматика,
уџбеник,
свеска,
радна
свеска,

фронтални
индивидуа
лни, рад у
групи ,
рад у
паровима

дијалошка,
вербалнотекстуална,
аудиовизуел
на,
илустративн
и метод,
комуникатив
ни приступ,
метод
писаних
радова

учионица,
граматика,
уџбеник,
свеска,
радна
свеска,
аудио
материјал,

1

Фронталн
индивидуа
лни
рад у
групи

Дијалошка ,
вербално –
текстуална,
илустратив
аудиовизуе.

Уџбеник,
свеска,
граматика,
радна
свеска ,

1

Фронталн
индивидуа
лни
рад у пару

Дијалошка,
вербалнотекстуална,
аудиовизуе
лна

Уџбеник ,
радна
свеска,
граматика,
аудиоматеријал

Фронталн
индивиду.
групни рад

Монолошко
-дијалошка
аудиовизуе
лна,
вербалнотекстуална

Уџбеник,
граматика,
радна
свеска,
аудио
материјал

Индивиду.
фронтални
рад у пару

метод
писаних
радова,
дијалошка,
вербално текстуална

Вежбанка ,
уџбеник,
граматика

3
1

1

Облик
рада

1

3
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ПРЕДМЕТ:

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Годишњи фонд часова:

34

За обраду новог градива: 10
За друге типове часова:

24

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
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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.
Корелација
Математика, физика, хемија, биологија, ликовна култура, информатичко
образовање, историја, географија, музичка култура, српски језик
Начин остваривања програма
Остваривање школског програма за петом разред наставе физичког
васпитања ,се врши прко следећих наставних метода :
Вербалнодијалошка − 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.
Комбинован рад − истовремено коришћење различитих метода.
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Наставна средства: коришћење, набавка :
КОРИСТИ СЕ:
Лопте за ( одбојку, кошарку, рукомет, фудбал ) комплетна опрема за
гимнастику коју скола 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 ,
текстуална, мануелна и помоћно-техничка средства (разноврсне табле,
столице ).
НАБАВИТИ:
Аудио-визуелна ( дијафилм са текстом, музиком и звуцима; филмови; ТВ
емисије; видео касете; школска телевизија; настава уз помоћ рачунара;
видеопројектора и др.).
ИЗРАДА:
Различитих дијаграма,цртежа који приказују кретања паное са различитим
текстовима из физичког васпитања
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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Вежбање

1

/

/

/

2

Мали Фудбал

33

10

9

9

3.

ОФП

/

/

/

34

10

9

УКУПНО

Временска
артилулација

Утврђивање

Увод

Систематизаци
ја

Обрада

1.

Назив наставнe
теме

Провера

Број часова
по теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ИЗАБРАНИ СПОРТ

Облик рада

Метод рада

Наставна
средства

Лопте за
( одбојку,
кошарку,
рукомет,
фудбал )
као и
допунска
опрема

/

45
мин

Фронталн.

4

2

1575
мин

Фронталн.
групни,
индивидуа
лни

демонстрац
ија,
монолошка
дијалошка,
хеуристичк
приступ,
игровне
активности,

/

/

/

/

Фронталн
групни,
индивидуа
лни

демонстрац
ија,
монолошка
дијалошка,
хеуристичк
приступ

9

4

2

1620
мин
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ПРЕДМЕТ:

Верска настава

Годишњи фонд часова:

34

За обраду новог градива: 17
За друге типове часова:

17

Циљ наставе :
Циљ наставе у осмом разреду јесте рекапитулација целокупног градива из
претходних разреда са истицањем да је метафизичко начело постојања
Бог,односно да истинско биће треба тражити у Богу који је Св.Тројица;да
је онтолошко начело на основу православног учења о Богу као Св.Тројици
личност,а не природа;да је личност заједница слободе са другом личношћу
и да је човек створен као личност,позван да постоји на начин на који
постоји Св.Тројица ако жели да превазиђе ограничења своје природе,што
се остварује у Христу,односно у Литургији
Оперативни задаци :
- Ученици треба да стекну свест о томе да је личност заједница слободе
с другом личношћу;
- буду свесни разлике између природе и личности;
- запазе да је личност носилац постојања природе;
- уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између
једног и многих
Корелација:
Ликовна култура,Музичка култура,Српски језик,Историја,Географија
Начин остваривања програма:
Програм се остварује кроз један час недељно и 34 часова годишње
Уџбеник за реализацију програма:
Православни катихизис за осми разред основне школе – Епископ Игњатије
Мидић
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Систематизациј
а

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ВЕРСКА НАСТАВА

Облик
рада

Метод рада

Наставна
средства

Индивиду
ални
фронтални

Дијалошка
демонстрат
ивна

Уџбеник

1.

Увод

2

1

2.

Учење о личности на
основу
православне
тријадологије

2

1

1

Фронталн.
Групни
Рад у пару

Текстуална
Хеуристич
Визуелна

уџбеник
Иконе

3.

Разлика између природе и
личности у Богу

2

1

1

Фронталн
групни
рад ,
рад у пару

Дијалошка
визуелна

Иконе
Уџбеник
Наставни
листићи

4.

Онтолошке
последице
православне тријадологије
по човека и створени свет
(личност као носилац
постојања природе)

4

2

2

Фронталн
групни
рад , рад у
пару

Дијалошка,
текстуална,
визуелна,
хеуристичк

Уџбеник,
иконе , цд

5.

Човек
као
личност
(личност као заједница)

3

2

Фронталн
групни
рад

Монолошк
дијалошка,
визуелна

Уџбеник

6.

Сједињење
тварне
и
нетварне природе у једној
личности Христовој

2

1

1

Фронталн
и , групни
рад , рад у
пару

Монолошк
одијалошка,
визуелна,
хеуристичк
а,
текстуелна

Иконе ,
уџбеник,
наставни
листићи

7.

Обожење
створене
природе
у
Христу
(личност као носилац
постојања природе може
имати више природа у
себи)

7

3

3

1

1

1
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8.

Црква као тело Христово
(литургијска
пројава
цркве)

6

3

3

Фронталн.
групни
рад , рад у
пару

Дијалошка,
демонстрат
ивна
визуелна

Уџбеник,
иконе, слике

9.

Будуће Царство Божије
као
узрок
Цркве
(последњи
догађај
Царства Божијег даје
истинитост историјским
догађајима)

2

1

1

Фронталн.
групни
рад, рад у
пару

Дијалошка,
визуелна,
хеуристичк

Уџбеник ,
иконе, слике

10.

Светост и Царство Божије
у
православној
иконографији

4

2

1

1

Фронталн.
групни
рад , рад у
пару

Дијалошка,
визуелна

Иконе, слике

34 17 13

4

УКУПНО

84

ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање
Годишњи фонд часова:

34

За обраду новог градива: 17
За друге типове часова:

17

Циљ наставе : Да ученици стекну сазнања ,формирају ставове, развију
вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан ,
одговоран и ангажован живот у демократском друштву.
Задаци наставе : - разумевање концепта универзалности права детета
-Подстицање развоја критичког односа према појавама
злоупотребе права детета
-Упознавање са местом, улогом и значајем међународних
организација које се у свом раду баве унапређивањем
положаја деце
-Упознавање са националним законодавним оквиром чији
је циљ заштита интереса деце
-Разумевање 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 различитих медија
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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2

1

1

2.

ДЕЦА У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

18

8

8

2

3.

МЕДИЈИ У
САВРЕМЕНОМ
ДРУШТВУ

11

5

4

2

4.

ЗАВРШНИ ДЕО

3

УКУПНО

34

14

13

Систематизациј

УВОД

Провера

Утврђивање

1.

Назив наставнe теме

Вежбање

Обрада

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1

2

5

2

Облик
рада

Метод
рада

Групни
рад, рад
у пару,
индивид
уални
Групни
рад, рад
у пару
фронтал
ни

Кооперати
ван,
дијалошка,
илустрати
вна
Дијалошка
кооперати
вна,
демонстра
тивна

Слике,
постери,
слајдови

Групни
рад,
фронтал
ни , рад
упару

Дијалошка
кооперати
вна,
илустрати
вно –
демонстра
тивна
Дијалошка
кооперати
вна,
илустрати
вно демонстра
тивна

Слајдови ,
фотографије,
панои

Групни
рад , рад
у пару

Наставна
средства

Слајдови,
фотографије,
постери,
дијаграми

Слајдови ,
фотографије ,
постери ,
панои,
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРЕДМЕТ:

Информатика и рачунарство

Годишњи фонд часова:

34

За обраду новог градива: 16
За друге типове часова:

18

Циљ наставе : Да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну
вештине у примени рачунара у свакодневном животу.
Задаци наставе : - упознавање основних појмова из информатике и
рачунарства
-Развијање интересовања за примену рачунара у
свакодневном животу и раду
-Оспособљавање за рад на рачунару
-Подстицање креативног рада на рачунару
Оперативни задаци : - упознавање ученика са применом рачунара у
области табеларних прорачуна и изради графикона
-Упознавање ученика са фазама израде проблемских
задатака на рачунару
-Упознавање ученика са основама језика за израду
једноставних презентација на мрежи
-Упознавање ученика са могућностима специјализованих
програма за израду презентација на мрежи
-Оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта
применом рачунарских технологија
Корелација : математика, физика , хемија , техничко и информатичко
образовање , српски језик , енглески језик
Литература за реализацију програма : уџбеник , приручник , тестови
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Систематизациј

Провера

Вежбање

Утврђивање

Обрада

Назив наставнe теме

Број часова по
теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Облик рада

Метод
рада

Наставна
средства

1.

Табеларни
прорачуни

10

5

3

2

Фронтални,
индивидуа
лни,
групни рад,
рад у пару

Дијалош
илустрат
ивнодемонст
ративни

Штампани
текстови ,
фотографиј
е видео
записи
шеме
,дијаграми
рачунар

2.

Презентације на
мрежи

10

5

3

2

Фронтални
групни рад
рад у пару

Демонст
ратив.
Моноло
шко дијалош
ки

Рачунар ,
видео
записи ,
цртежи,
симболи ,
дијаграми,
музички
ефекти ,
бела табла ,
показивач

3.

Самостална израда
пројекта применом
рачунарских
технологија

14

6

3

5

Индивидуа
групни рад
рад у пару

Демонст
ратив.
Дијалош.
кооперат
ивна

рачунар ,
видео
записи ,
цртежи,
дијаграми ,
аудио
ефекти ,

34

16

9

9

УКУПНО
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Хор и оркестар

ПРЕДМЕТ:

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.

Утврђивање

Вежбање

Провера

Систематизација

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
свечаности

ванредне 10

3

-

7

-

-

ГРУПНИ
РАД

ДЕМОНС
ТРАТИВ
НИ

МУЗИЧКА
ОПРЕМА

36

10

Назив наставнe теме

УКУПНО

Број часова по
теми

1.

Редни број
наставне теме

Обрада

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ХОР И ОРКЕСТАР

Облик
рада

Метод
рада

Наставна средства

26

89

ПРЕДМЕТ:

Домаћинство

Годишњи фонд часова:

34

За обраду новог градива: 19
За друге типове часова:

15

Циљ наставе : Да ученици стекну нова знања, интегришу ,
функционализују и унапреде претходна знања и вештине, усвоје
вредности и формирају навике у вези са важним активностима у
свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе
различитих материјала .
Задаци наставе : - стицање знања и вештина у вези са важним
активностима у свакодневном животу
-Развијање вештина , ставова и навика одржавања
одевних предмета и обуће , домаћинства и околине
-Развијање способности правилног и безбедног
коришћења различитих средстава, оруђа и материјала
у домаћинству
-Развијање еколошке свести
-Развијање знања о компонентама правилне исхране
Оперативни задаци : - развијање позитивних ставова о коришћењу
научних сазнања за унапређивање квалитета живота
-Развијање сарадничких односа са околином , неговање
способности слушања и уважавања мишљења других
-Подстицање способности толеранције, изношења става
-Развијање свести о сопственим знањима и
способностима

Корелација : српски језик , ликовна култура , биологија, физика, хемија,
техничко
Уџбеник : „ Домаћинство“ – Бранка Трбовић , Светозар Вељковић
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Литература за реализацију програма : Наука о исхрани
Хигијена са здравственим васпитањем
Материјал преузет са интернета

УКУПНО

Систематизациј
а

14

8

2

4

Фронтал.
индивиду
ални
групни
рад

Монолош.,
дијалошка
демонстра
тивна
дескрипти
вна

Компјутер , слике ,
табеле, постери ,
средства за личну
хигијену
козметичка
средства

20

11

3

6

Фронтал.
индивиду
ални
групни
рад

Дијалошка
монолош.,
дескрипти
вна ,
демонстра
тивна

Компјутер, слике,
табеле , постери ,
животне намирнице
кухињски прибор и
посуђе

34

19

5

10

Провера

Вежбање

Исхрана човека

Утврђивање

2.

Обрада

1.

Назив наставнe
теме
Средства
за
одржавање личне
хигијене
и
хигијене стана

Број часова
по теми

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ДОМАЋИНСТВО

Облик
рада

Метод
рада

Наставна средства
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ДОДАТНА И ДОПУНСКА НАСТАВА

Додатна настава
ПРЕДМЕТ: Српски језик
Годишњи фонд часова: 30
Циљеви и задаци : стицање знања помоћу разних облика наставног
подстицања ; проширивање постојећег наставног програма и припрема
ученика за све нивое такмичења из области језика и језичке културе као и
књижевности ( књижевна олимпијада ) ; оспособљавање ученика за
самостални рад и увођење у научно- истраживачки процес.

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА- СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив наставнe теме

1.

Морфологија : деклинација , врсте речи и грађење речи

8

2.

8

5.

Синтакса : комуникативна и предикатска реченица , напоредни
односи међу зависним и независним реченицама
Лексичко- семантичке вежбе ( хомоними , синоними, антоними ,
полисемија , пароними )
Синтагма ( врста синтагме према главној речи , служба у реченици ,
односи )
Стилистика

6.

Историја језика и Вуков рад

4

3.
4.

УКУПНО

4
4
2
30

Уџбеник за реализацију програма :
Граматика за 8 . разред основне школе
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ: Српски језик
Годишњи фонд часова: 30

1.
2.
3.
4.
5.

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив наставнe теме
Синтакса : Синтаксичке јединице реч , синтагма , реченице
( зависне и независне )
Морфологија : врсте речи , грађење речи , деклинација и
конјугација
Стилска језичка средства и анализа књижевног дела

8

Правописне вежбе : велико слово , састављено/растављено писање
речи , интерпункцијски знаци
Историја језика и Вуков рад

4

УКУПНО

8
6

4
30

НАПОМЕНА : Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити
од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању
предвиђеним програмским садржајима.
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
Годишњи фонд часова: 36
Циљеви и задаци :
Циљ наставе - 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.
Задаци наставе – да ученици развију способност посматрања, опажања и логичког,
критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. . Да стекну потребну вештину у
читању, састављању и решавању разних проблема. 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.

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА

Назив наставнe теме

1.

СЛИЧНОСТ

2.

ПРОБЛЕМИ С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ

3.

ПРОБЛЕМИ С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

4.

ПОЛИНОМИ

4

5.

РАЧУНАЊЕ С ПРОЦЕНТИМА

3

6.

ПОВРШИНА И ЗАПРЕМИНА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ТЕЛА

14

4
5
6

УКУПНО

36

Уџбеник за реализацију програма - Уџбеник за VIII разред-Завод за
издавање уџбеника В. Јоцковић, В. Мићић, Ђ. Дугошија, В. Андрић
;Збирка задатака за VIII разред- Математископ В.Стојановић, Школа
плус Б. Јевремовић, Р. Божић, Ј. Ћуковић, Круг С. Огњановић, Ж.
Ивановић.
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
Годишњи фонд часова :36
Циљеви и задаци :
Циљ наставе - Да ученици усвоје елементарна математичка знања која су
потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву.
Задаци наставе – Да ученици стичу основну математичку културу, да
стичу способност изражавања математичким језиком у писменом и
усменом облику. Ученике треба оспосoбити да:
-решавају једначине и неједначине као и да их примењују у пракси ,
- да осећају простор и уочавају однос геометријских објеката у
простору (нормалност, паралелност, мимоилазност правих)
-да испитују ток и график линеарних функција
- упознају формуле за израчунавање површине и запремине
геометријских тела. Да изграђују позитивне особине ученикове личности,
као што су упорност, уредност, тачност, одговорност, смисао за
самосталан рад.

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА- МАТЕМАТИКА

Назив наставнe теме

1.

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА

2.

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ

3.

ТАЧКА, ПРАВА, РАВАН

4.

ЛИНЕАРНЕ НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ

4

5.

ПРИЗМА

4

2
5
1
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6.

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

4

7.

ПИРАМИДА

5

8.

СИСТЕМ ЛИНЕАРНХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

4

9.

ВАЉАК

2

10.

КУПА

3

11.

ЛОПТА

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 –
Уџбеник за VII разред-Завод за издавање уџбеника В. Јоцковић, В.
Мићић, Ђ. Дугошија, В. Андрић ;
Збирка задатака за VII разред- Математископ В.Стојановић, Школа
плус Б. Јевремовић, Р. Божић, Ј. Ћуковић, Круг С. Огњановић, Ж.
Ивановић.
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 34

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Назив наставнe теме

1.

English customs, tradition and culture

2

2.

Present Tenses

2

3.

Future Tenses

2

4.

Past Tenses

4

5.

Nouns, Adjectives, Adverbs

3

6.

Articles , Prepositions

2

7.

Reading and Listening comprehension

2

8.

Writing and Speaking skills

3

9.

припреме за такмичења

14
УКУПНО

34
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ: Енглески језик
Годишњи фонд часова:

34

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Назив наставнe теме

1.

New words and reading skills

10

2.

Present Tenses

4

3.

Past Tenses

6

4.

Functional reading /basic level – find the answers in the text

4

5.

Practice

10
УКУПНО

34

НАПОМЕНА : Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити
од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању
предвиђеним програмским садржајима.
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: Историја
Годишњи фонд часова: 34
Циљеви и задаци
Циљ 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

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ИСТОРИЈА

Назив наставнe теме

1.

Мајски преврат

4

2.

Петар Карађорђевић

2

3.

Први балкански рат

2

4.

Други балкански рат

2

5.

Први светски рат

10

6.

Српски хероји у Првом светском рату

2

7.

Други светски рат

10

8.

Свет после Другог светског рата

1

9.

Југославија после Другог светског рата

1
34

УКУПНО
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ: Историја
Годишњи фонд часова: 34

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА - ИСТОРИЈА

Назив наставнe теме

1.

ЕВРОПА И СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20.ВЕКА

4

2.

2

3.

НЕЗАВИСНА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
АУСТРОУГАРСКЕ И ТУРСКЕ
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ – ВЕЛИКИ РАТ

4

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

4

5

СВЕТ И ЕВРОПА ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

2

6

ЈУГОСЛО-ВЕНСКА КРАЉЕВИНА 1918-1941.

2

7

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

6

8

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

4

9

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

2

10

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

2

.

СРБИ

ПОД

ВЛАШЋУ

6

УКУПНО

34

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
Историја за осми разред основне школе, Завод за уџбенике. Аутори :
Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
Годишњи фонд часова: 34

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ГЕОГРАФИЈА

Назив наставнe теме

1.

ЈОВАН ЦВИЈИЋ – ГЕОГРАФ СВЕТСКОГ ЗНАЧАЈА

2

2.

ЗЕМЉА НА БРДОВИТОМ БАЛКАНУ

2

3.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ

6

4.

ВОДЕ СРБИЈЕ

6

5.

ЂАВОЉА ВАРОШ

2

6.

СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ

4

7.

ПОЉОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

4

8.

ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

4

9.

ТУРИЗАМ СРБИЈЕ

4
УКУПНО

34

Уџбеник за реализацију програма : Географија за 8 разред
С . Зрнић, Н. Бировљев , Логос ;
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
Годишњи фонд часова:

34

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА - ГЕОГРАФИЈА

Назив наставнe теме

1.

ГРАНИЦЕ СРБИЈЕ

2

2.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ

8

3.

ВОДЕ СРБИЈЕ

6

4.

КЛИМА И НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ

4

5.

СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ

6

6.

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ

6

7.

СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ

2
УКУПНО

34

Уџбеник за реализацију програма : Географија за 8 разред
С. Зрнић, Н.Бировљев , Логос ;
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: Биологија
Годишњи фонд часова: 34
Циљеви и задаци: проширивање знања, припрема за такмичења

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-БИОЛОГИЈА

Називнаставнe теме

1.

Увод

3

2.

Екологија и животна средина

8

3.

Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема- животне средине

11

4

Глобалне-последице загађивања животне средине

7

5

Животна средина и одрживи развој

5

УКУПНО

34

Уџбеник за реализацију програма: Сви акредитовани уџбеници за
осми разред
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ:биологија
Годишњи фонд часова: 34

Циљеви и задаци : савладавање градива

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА-БИОЛОГИЈА

Називнаставнe теме

1.

Увод

3

2.

Екологија и животна средина

8

3.

Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема- животне средине

11

4

Глобалне-последице загађивања животне средине

7

5

Животна средина и одрживи развој

5

УКУПНО

34

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 осми разред,
В.Матановић, М.Станковић ; Герундијум
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: Физика
Годишњи фонд часова: 30
Циљеви и задаци
Изабрани садржаји из редовне наставе се обрађују комплексније
(користи се и дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи
задаци, изводе прецизнија мерења на сложенијим апаратима итд.);

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-Физика

Назив наставнe теме

1.

Осцилаторно и таласно кретање

2

2.

Светлосне појаве

6

3.

Електрично поље

6

4.

Електрична струја

10

5.

Магнетно поље

4

6.

Елементи атомске и нуклеарне физике

2

УКУПНО

30

Уџбеник за реализацију програма
Физика 8, Марина Радојевић, КЛЕТТ;
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ: Физика
Годишњи фонд часова:

30

Циљеви и задаци
Помоћ при савлађивању наставног плана и програма за неопходан
минимум

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА-Физика

Назив наставнe теме

1.

Осцилаторно и таласно кретање

2

2.

Светлосне појаве

6

3.

Електрично поље

6

4.

Електрична струја

10

5.

Магнетно поље

4

6.

Елементи атомске и нуклеарне физике

2

УКУПНО

30

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
Физика 8, Марина Радојевић, КЛЕТТ
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
Годишњи фонд часова: 34

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА-ХЕМИЈА

Назив наставнe теме

1.

Неметали, оксиди неметала и киселине

8

2.

Метали , оксиди метала и хидроксиди

6

3.

Соли

3

4.

Електролитичка дисоцијација

2

5.

Увод у органску хемију

2

6.

Угљоводоници

6

7.

Органска једињења са кисеоником

2

8.

Биолошки важна једињења

5
УКУПНО

34

Уџбеник за реализацију програма : Хемија за 8 разред
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Допунска настава
ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
Годишњи фонд часова: 34

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОПУНСКА НАСТАВА – ХЕМИЈА

Назив наставнe теме

1.

Неметали , оксиди неметала , киселине

7

2.

Метали , оксиди метала, хидроксиди (базе )

5

3.

Соли

3

4.

Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли

2

5.

Угљоводоници

5

6.

Органска једињења са кисеоником

5

7.

Биолошки важна органска једињења

6

8.

Хемија животне средине

1
УКУПНО

34

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: Хемија за 8 разред
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Додатна настава
ПРЕДМЕТ: француски језик
Годишњи фонд часова: 34
Општи циљ наставе: Припрема ученика за такмичење из француског
језика, припрема заполагање пријемног испита из француског језика у
Филолошкој гимназији.
Специфични циљеви: Додатна настава намењена је ученицима који желе
да прошире и продубе знање француског језика. Настава се изводи у циљу
систематизације наставнихсадржаја предвиђених Наставним планом и
програмом за основну школу.

Називнаставнe теме

2.

Средства за наглашавање реченичних делова - позиционо наглашавање: Alors,
cette
chanson, elle vous plaît? Elles, on ne veut plus les voir!
Презентативи: C'est... Voici/Voilà... Il y a...

3.

Мушки и женски род именица

4.

Множина именица

5.

Описни придеви (род, број и место придева)

6.

Неодређени и одређени члан

7.

Изостављање члана

8.

Партитивни или деони члан

9.

Партитивно DE

10.

Личне заменице

11.

Бројеви

12.

Заменице у служби директног објекта

13.

Заменице у служби индиректног објекта

1.

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ДОДАТНА НАСТАВА – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
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14.

Заменице EN и Y

15.

Презент

16.

Блиско будуће време, блиско прошло време- Futur proche, Passé récent

17.

Имперфекат- Imparfait

18.

Плусквамперфекат- Plus-que-parfait

19.

Просто будуће време- Futur simple

20.

Кондиционал презента- Conditionnel présent

21.

Императив- Impératif

22.

Партицип презента и герунд- Participe présent, Gérondif

23.

Пасив

24.

Сложени перфекат- Passé composé

25.

Средства за исказивање временских и просторних односа:
- pendant, de ... à, depuis, il y a.. ;
- près de ..., loin de..., au milieu de... au sommet de..., le long de..., au bord de... .
Модалитет реченица: индиректни говор

26.

28.

Средства за исказивање аргумената и логичких односа:
- comme,parce que, puisque, c’est pourquoi, pourtant, à cause de / grâce à , pour,
pour que,
d’abord, ensuite, enfin
Показне речи

29.

Присвојне речи

30.

Прилози

31.

Предлози

32.

Одрична реченица, негација

33.

Упитна реченица

34.

Ракапитулација

27.

УКУПНО

34

Уџбеник је Pixel 4 за Осми разред 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

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Назив наставнe теме

1.

Проучавање књижевноуметничких дела

4

2.

Проучавање књижевних епоха и праваца

4

3.

Проучавање и истраживање народног блага

4

4

Најновије књижевне продукције,омладинске периодике

4

5.

4

6.

Обележавање годишњица значајних датума у књижевности
и историји
Плагијат у књижевности, опонашање и утицај

7.

Шта је шунд. Проучавање литературе о шунду

3

8.

Жанрови и врсте стваралачког писања

3
УКУПНО

4

30
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СЕКЦИЈА : ХОР И ГРУПА ПЕВАЧА
ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Број часова
по теми

Редни број
наставне
теме

Годишњи фонд часова: 112

Назив наставнe теме

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

112

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Ред,бр
наст.
теме

Назив наставне теме

Бр.час.
по теми

1.

ПОСЕТЕ МУЗЕЈИМА , ГАЛЕРИЈАМА , БИОСКОПИМА,
БИБЛИОТЕКАМА

3

2.

ПРИПРЕМА ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ

8

3.

ЧИТАЊЕ ДЕЧЈЕ ШТАМПЕ

2

4.

СТВАРАЛАЧКЕ РАДИОНИЦЕ

5

5.

ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ

3
2

ТАКМИЧАРСКЕ ИГРЕ

6.
7.
8.
9.

ЛЕКСИЧКЕ И СЕМАНТИЧКЕ ИГРЕ
ИЗРАДА ПАНОА
ПРИПРЕМА ПРИЛОГА ЗА ШКОЛСКИ ЧАСОПИС
„УНИКАТ“

Укупно:

2
3
2
30
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 34
Ред,бр
наст.
теме

Број часова
Назив наставне теме

Бр.час.
по теми

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 ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 8 РАЗРЕД
-избор руководства ОЗ и представника за
Ученички парламент
Септембар -чиниоци успешног избора занимања
- како да помогнем другу у учењу
- договор око извођења екскурзије
-Светски дан детета , 7 октобар
Октобар - ДКР / хуманитарна акција
-обележавање Дана школе и Дана УН 24 октобар
-шта се може видети и купити на Сајму књига
Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

-разговор о раду и оствареним резултатима
- професионална орјентација , радионица
-музика коју волимо и слушамо
- Дан толеранције , 16 новембар
-светски дан борбе против Сиде , 1 децембар
- испитивање професионалне опредељености
-слободно време ученика и његово коришћење
-Дан људских права , 10 децембар
-обележавање имена и дела Светог Саве
- анализа успеха у првом полугодишту
-Дан љубави , 14 фебруар
- тешкоће у учењу и помоћ у раду
- међусобни односи ученика и наставника
- међусобни односи у одељењу
-радионице у циљу спречавања насиља
- СЕКТЕ
- пушење и алкохолизам
- здрава исхрана
-анализа постигнутих успеха
- међусобно поштовање личности
- услови и начин уписа у средње школе
- кутак за ПО , изложба
-постигнућа на такмичењима
- ДКР / хуманитарна акција
- договор о матурској прослави и испраћају
ученика осмог разреда
- предлог за вуковце и ученика генерације

Разредне
старешине
Чланови
ОЗ
Разредне
старешине
Члано. ОЗ
педагог
Чланов.ОЗ
разредне
старешине
родитељ
Наставник
биологије
Разредне
старешине
Чланови
ОЗ
Чланови
ОЗ
разредне
старешине
Разредне
старешине
педагог
Педагог
психолог
ПП
служба
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
Септембар

Октобар

САДРЖАЈ РАДА
Свечани пријем првака

Прослава Дана школе
Светски Дан детета
Сајам књиге

Носиоци
реализације
Учитељи првог
разреда и ученици
петог разреда
Ученици школе
ОЗ , КУД

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

Децембар

Мај

Јун
Септембар Јун

Испраћај осмака

Светски Дан заштите човекове средине
Прослава матурске вечери
Посете културним установама

Учитељи , ученици
Професори српског
језика
Учитељи четвртог
разреда , разредне
старешине осмог
разреда, управа
школе
Ученици осмог
разреда , ОЗ
наставници
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:

-током године

Презентације књига
песника

Разговор, дискусија,
презентација

-децембар

Сарадња са Црвеним
крстом - Један пакетић,
много љубави

Добровољно
прикупљање

Април, мај

Ускршњи базар

Продајна изложба

Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

Током године

Током године

Приредбе (Дан школе,
Школска слава, пријем
првака...)
Сарадња са Центром за
социјални рад
Сарадња са МУП-ом
Сарадња са Домом
здравља„др Симо
Милошевић“
Сарадња са Градском
општином Чукарица
Сарадња са васпитно
образовним
институцијама (основне
школе, средње школе,
Факултети београдског
универзитета,
предшколске установе)
Сарадња са Регионалним
центром за таленте

Приредба
Разговор, допис

Носиоци
реализације
и сарадници
Песници,
ученици,
наставници
Црвени
крст,
ученици и
наставници
Одељенске
старешине
Наставници
ученици
Пп служба,
директор
Пп служба,
директор

Радионице,
предавања
Систематски
Пп служба,
прегледи ученика,
директор
едукативна предавања
Пп служба
Предавања
директор
Размена информација,
обављање стручне
Пп служба,
праксе, предавања,
директор
стручно
усавршавање)
У идентификовање и
Наставници,
упућивање
пп служба
талентованих ученика
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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

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 школеШРП (анкете, скале процене...)
у оквиру самовредновања и
вредновања рада школе

- 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)
Рад у области педагошкопсихолошког 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

- током године

Начин реализације:

Носиоци
реализације и
сарадници

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

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

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

Трећа
5. и 6. Разред-М.
недеља
Фудбал-дечаци
септембра

-,,-,,-,,Трећа
недеља
маја

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
Турнир у м. Фудбалу и
кошарци за 8. Разред,
дечаци.
Турнир у одбојци за 8.
Разред, девојчице

Начин
реализације

Реализатори

Одељенско
такмичење
Међуодељенско
такмичење

Стручно веће
физ. Васп.

-,,-

-,,-

-,,-

-,,-

Разредна
такмичења

-,,-

Одељенска
такмичења и
међуодељенска
такмичења

Разредне
старешине
осмог разреда

-,,-
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АКТИВНОСТИ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
време
реализа
ције
СЕПТЕМБ
АРТРЕЋА
НЕДЕЉА

ОБЛАСТ
СПОРТА
НЕДЕЉА
ШКОЛСКОГ
СПОРТА

ОКТОБ
АР

ОДБОЈКА

НОВЕМ
БАР

КОШАРКА

ДЕЦЕМ
БАР

ФЕБРУ
АР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ПЛИВАЊЕ
ГИМНАСТ
ИКА

РУКОМЕТ

МАЛИ
ФУДБАЛ

АТЛЕТИКА

НЕДЕЉА
ШКОЛСКО
Г СПОРТА

НАЧИН
РЕАЛИЗОВАЊА
ОДЕЉЕНСКА И
РАЗРЕДНА
ТАКМИЧЕЊА
Унутар одељенска
Одељенска
међуодељенска
такмичења / разредна
такмичења од петог до
осмог разреда

-,,Од првог до осмог
разреда
Одељенска такмичења

Унутар одељенска
Одељенска
Унутародељенска
такмичења од петог до
осмог разреда

-,,-

-,,Турнир у кошарцималом фудбалу и осбојци
за осми разред
Међуодељенско
такмичење

РЕАЛИЗАТОРИ
СТРУЧНИ АКТИ
ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА

-,,-

-,,-

-,,-

-,,-

Правилно држање
тела, унапређење
природних облика
кретања, унапр.
моторичких спос.,
гипкости, снаге и
издржљивости
Социјализација,
унапређење
моторичких
способности,
прецизности и
издржљивости
Стицање навика о
здравом начину
живота и очувању
здравља и природне
средине, као и
примена стечених
знања
Усавршавање осн.
физичких својстава:
снаге, брзине,
гипкости,
издржљивости,
спретности и
окретности

-,,-,,-

-,,Разредне старешине
осмог разреда

Правилно држање
тела, унапређење
природних облика
кретања, унапр.
моторичких спос.,
гипкости, снаге и
издржљивости
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.

122

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
Евиденција социјално угрожених породица

Сарадња са локалном самоуправом за
обезбеђивање
средстава
за
помоћ
породицама
Укључивање ученика у реализацију излета,
екскурзија посете позоришта, биоскопа,
музеја ... кроз обезбеђивање гратиса

Време
реализације
Септембар октобар
октобар

Током године

Бесплатан ручак у школској кухињи

Током године

Сакупљачке акције репроматеријала

Током године

Носиоци посла
Одељењске
старешине
Стручна служба
Директор
Директор,
одељењске
старешине
Директор, Школски
одбор
Ученици

Продајне изложбе ученичких радова и
усмеравање новчаних средстава према
социјално угроженим породицама
Организовање хуманитарне акције ''Деца
деци'' /прикупљање гардеробе, школског
прибора, хигијенских средстава, играчака...

Децембар, април

Руководиоци
секција

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
- септембар
- октобар, мај
- октобар,
новембар, април
- октобар
- током године
- април

Активности/теме

Естетско уређење учионица

Начин реализације:

зидне новине, плакати

Организовање акције сакупљања
прикупљање хартије и
старе хартије, пет амбалаже и
складиштење
лименки
активности деце и
Чишћење и уређење зелених
учитеља у школском
површина у школском дворишту
дворишту
„Дрво генерације“ сађење
Уређење паноа по годишњим
добима
Обнављање и уређивање
биљака у школи

сађење
зидне новине, плакати
сађење, заливање,
уређивање

Носиоци
реализације
и
сарадници
наставници,
ученици
наставници,
ученици
наставници
ученици
наставници,
ученици
наставници,
ученици
наставници,
ученици

-мај

Обележавање Дана планете
Земље

зидне новине, плакати, наставници,
едукација
ученици

-јун

Обележавање Светског дана
заштите животне средине и
редовно одржавање зелених
површина

зидне новине, плакати, наставници,
едукација
ученици

Током године

Развијање еколошке свести
ученика

Плакати, радионице,
Наставници,
едукативна предавања,
ученици
еколошка патрола
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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 – (октобармај)

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 педагошкопсихолошке 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 (новинскоиздавачким 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
ОСМОГ 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: Три дана.
4. Путни правац: Београд - Зајечар - Гамзиград - Неготин - БорЛепенски вир-Кладово- - Голубац- 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.
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ
Циљ :
Оспособљавање ученика да донесу реалну , зрелу и самосталну одлуку о
избору смера средње школе, као првом кораку ка будућем позиву.
Задаци:
-оспособљавање ученика за реално сагледавање и просењивање
сопствених способности и интересовања
- формирање правилног односа према раду
- упознавање ученика са светом рада и занимања и системом средњег
образовања и васпитања
- сарадња са родитељима и њихово подстицање и оспособљавање за
пружање помоћи деци у професионалном развоју
- сарадња са установама које могу допринети професионалном развоју
ученика
- праћење професионалних интересовања ученика са израженим
тешкоћама у развоју
- подстицање развоја израженијих способности: литерарних ,
математичких, ликовних, спортских и усклађивање са интересовањима
- развијање правилног односа према својој и туђој имовини
- утврђивање ставова и предрасуда према појединим подручјима рада
У 8 разреду професионална орјентација се спроводи и као ваннаставна
активност , по две радионице месечно
Радионице за 8 разред :
1. Представљање програма и портфолија за ученике
2. Графикон интересовања
3. Самоспознаја – аутопортрет ; у очима других
4. Самоспознаја – то сам ја
5. Какав сам на“ први поглед“, моја очекивања
6. Образовни профили и мрежа средњих школа
7. Сазнајем са Интернета куда после школе
8. Припрема и спровођење интервјуа
9. Опис занимања помоћу мапе ума
10.Припрема за реалне сусрете
11.Остварујемо учење путем реалних сусрета ; рефлексија
12.Моја одлука о школи и занимању
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Садржаји
програма

Самоспознаја

Информације о
занимањима

Могућности
школовања

Сусрети са
светом
занимања –
реални сусрети

Доношење
одлуке о
избору
занимања

Број
Активности
часова ученика

5

5

3

5

2

Попуњавају
упитнике,
коментаришу,
Дају предлоге,
попуњавају
портфолио,
израђују
плакат
Попуњавају
упитнике,
учествују у
групном раду,
цртају ,
истражују
Попуњавају
упитнике, дају
предлоге,
попуњавају
портфолио ,
истражују
Упознају се са
светом
занимања , са
образовним
профилима
средњих
школа кроз
посете
средњим
школама
Разговарају ,
дискутују ,
коментаришу,
анализирају

Активности
наставника

Начин и поступак
остваривања

Примењује
упитнике ,
даје повратну
информацију,
анализира ,
подстиче

Радионице ,
групни рад ,
демонстрација ,
Рад у паровима

Примењују
упитнике ,
коментаришу
Координише
групним
радом
Примењују
упитнике ,
анализира,
подстиче

Радионице ,
групни рад ,
демонстрација

Договара,
организује,
реализује
реалне
сусрете,
информише
ученике

Посете
ииспробавање
активности
одређених
занимања

Радионице , групни
рад ,
демонстрација,
индивидуални рад

Слуша ,
Радионице ,
коментарише, групни рад,
Анализира ,
демонстрација
подстиче
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ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
-конституисање Ученичког парламента
Септембар - избор председника,потпредседника,секретара
-упознавање ученика са начином рада УП
- избор представника УП у Школском одбору
-доношење правила понашања на нивоу школе
-доношење одлуке о организовању журки у
Октобар школи
- организација прославе Дана школе
- анализа успеха и дисциплине на крају 1
клас.пер.
-идентификовање дисциплинских проблема и
Новембар предлагање решења
- предлози за унапређ. односа наставник-ученик
-кутија са предлозима и питањима за УП
-разматрање организације прославе Нове године
Децембар -обележавање Дана борбе против сиде
-анализа успеха и дисциплине на крају 1 полугод.
-полугодишњи извештај о раду УП
Јануар-организовање сусрета са средњошколцима
фебруар
-хуманитарна акција
- текућа питања
Март
Април
Мај

Јун

Чланови
Чланови
ОЗ
Педагог

Чланови

Чланови
ОЗ
Чланови
Разредне
старешине

-сусрет са средњошколцима
-анализа успеха и дисцип. на крају 3 клас.периода
-текућа питања
-предлози за организовање матурске вечери
-сусрет са средњошколцима
-помоћ у организацији и реализац.„ Сајма науке“
-акција чишћења школе и школског дворишта
-акција сређивања школских ормарића
-текућа питања

Разредне
старешине
педагог
Педагог
психолог

-анализа рада УП на крају школске године
-израда плана рада за наредну школску годину
-организација акције – Стари уџбеници за нове
генерације

Чланови
ОЗ
Разредне
старешине

Чланови
Помоћн.
директора
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