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1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:  
 

Реализацијом Школског програма  оствариће се циљеви основног образовања и васпитања: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте 

толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја 

физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити 

животиња; 

 6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној 

пракси;  

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

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски 

уређеном и праведном друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање 

различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског 

језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување 

националне и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са 

минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као   државе засноване на 

знању. 
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ИСХОДИ 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и 

размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне мањине и најмање једном страном 

језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и 

животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав 

животни стил; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном 

очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице. 
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КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и 

развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање.  

Кључне компетенције за целоживотно учење су:  

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или 

писаној форми;  

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

форми укључујући вештине посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално 

разумевање;  

3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање света природе, способност примене знања и 

технологије за људске потребе (медицина, транспорт, комуникације и др.);  

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију;  

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање временом и информацијама, способност да се 

превазиђу препреке како би се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама, 

индивидуално и/или у групи;  

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у 

активном и демократском учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама;  

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање ризика, као 

и способност за планирање и управљање пројектима;  

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја, искустава и емоција у различитим медијима - 

музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго.  
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, 

вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.  

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у 

различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и 

развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.  

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су:  

 

1) компетенција за целживотно учење  (уочава битно од небитног, уме да користи различите методе учења и и уме да процени степен у 

коме је овладао градивом);   

 

2) одговорно учешће у демократском друштву;  (активно учествује у животу школе; поштује разлике, познаје културу и традицију);      

 

3) естетичка компетенција; (прихватање важности креативности и естетских вредности); 

 

4) комуникација; (познавање усмене и писмене комуникације,комуникације путем интернета и телефона, уважава саговорника, 

изражава своје мишљење и осећања, негије културу дијалога); 

 

5) одговоран однос према околини; ( разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и природних ресурса);   

 

6) одговоран однос према здрављу; (правилна исхрана, заразне болести и њихову превенцију, бављење спортом); 

 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;   ( уме да препозна и представи своје вештине и способности). 

 

8) рад са подацима и информацијама; (користи табеларни приказ података и уме да их чита и тумачи); 

 

9) решавање проблема; (испитује проблемску ситуацију, проналази могућа решења); 

 

10) сарадња; (ангажује се у оквиру преузетих обавеза у оквиру групе),    

 

11) дигитална компетенција. (безбедност на интернету и  учење уз помоћ е-уџбеника, платформа е-учионица, гугл учионица);   
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2. ПЛАН  НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Други разред 

нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Природа и друштво - - 

6. Ликовна култура 2 72 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко васпитање 3 108 

9. Дигитални  свет 1 36 

Укупно : А 21 756 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

  

1 Верска настава 1 36 

2 Грађанско васпитање 1 36 

 
В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
  

1 Пројектна настава 1 36 

Ред. 

број 
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1 Редовна настава 22 792 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад - - 

   

Ред. 

број 
Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1 Час одељенског старешине  1 36 

2. Настава у природи  77--1100  

ддааннаа 3. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1 36 
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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊА 

 

Структура програма свих наставних предмета је конципирана на исти начин. Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и 

исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика другог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења,а не на саме 

садржаје. Садржаји су у функцији оствраривања исхода који су дефинисани као функционално знање тако да показују шта ће ученик бити у 

стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења 

конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција и то како 

општих, тако и специфичних предметних, тако и кључних. 

 

Списак уџбеника за други разред ОШ „Живомир Савковић“ 

Назив предмета Издавач Назив уџбеника Аутор 

Математика  Нови Логос Математика 2, уџбеник за други разред основне 

школе ( из четири дела) 

Ива Иванчевић Илић, Сенка 

Тахировић 

Српски језик Нови Логос Српски језик за други разред основне школе, 

уџбенички комплет: 

Уз речи растео – Читанка 

 

Дар речи- Граматика 

Латиница- Уџбеник 

 

Радна свеска уз уџбенички комплет 

 

Наташа Станковић Шошо, Маја 

Костић 

Јелена Срдић 

Душка Милић, Татјана Митић 

Јелена Срдић, Наташа Станковић 

Шошо 

Свет око нас Нови Логос Свет око нас 2 – уџбеник за други разред основне 

школе 

Свет око нас 2 – радна свеска за други разред 

основне школе 

Гордана Лукић, Гордана Субаков 

Симић 

Дигитални свет  Нови Логос Дигитални свет 2-уџбеник за други разред основне 

школе 

Марина Ињац,  

Јован Јовановић, 

Стефан Поповић 

Ликовна култура Нови Логос Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред 

основне школе 

Милутин Мићић, Гордана Мићић  

Музичка култура Нови Логос Музичка култура 2 – уџбеник за други разред 

основне школе 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

Грађанско васпитање Креативни центар Белешке са часова грађанског васпитања Јелена Димитријевић 

Енглески језик THE ENGLISH 

BOOK 

Happy House 2 - енглески језикза други разред 

основне школе 

Stella Maidment, Lorena Roberts  

Веронаука  Принтекс - Ваљево Радна свеска за други разред основне школе Игњатије Мидић 
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СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова  РАЗРЕД: други     
 

Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и 

писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних 

књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности. 

 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

- разликује књижевне врсте: песму, 

причу, басну, бајку, драмски текст; 

- одреди главни догађај, време и 

место дешавања у прочитаном 

тексту; 

- одреди редослед догађаја у 

тексту; 

- уочи главне и споредне ликове и 

разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

- разликује стих и строфу; 

- уочи стихове који се римују; 

- објасни значење пословице и 

поуке коју уочава у басни; 

- наведе једноставне примере 

поређења из текстова и 

свакодневног живота; 

- чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

- изражајно рецитује песму; 

- изводи драмске текстове; 

- износи своје мишљење о тексту; 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Школска лектира  

Поезија  

Народна песма: Да вам певам што истина није/Мишја моба  

Народна песма: Мајка Јова у ружи родила/Санак иде низ улицу  

Јован Јовановић Змај: Пролећница/Хвала  

Војислав Илић: Први снег  

Бранко Ћопић: Огласи "Шумских новина" (одломци), Болесник на три спрата  

Душан Радовић: Лепо је све што је мало/ Мама  

Драган Лукић: Школа, Равнотежа  

Мирослав Антић: Тајна  

Душко Трифуновић: Два јарца  

Григор Витез: Дохвати ми, тата, мјесец  

Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици (читање у настав.) 

Проза  

Народна прича: Свети Сава, отац и син/Свети Сава и отац и мати са малим дететом;  

Народна прича: Седам прутова  

Народна басна: Бик и зец/Коњ и магарац  

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка/Коњ и магаре  

Десанка Максимовић: Бајка о лабуду  

Гроздана Олујић: Шаренорепа  

Градимир Стојковић: Деда Милоје  

Мирјана Стефановић: Златне рибице не праве штету  
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- разликује глас и слог и препозна 

самогласнике и сугласнике; 

- разликује врсте речи у типичним 

случајевима; 

- одређује основне граматичке 

категорије именица и глагола; 

- разликује реченице по облику и 

значењу; 

- поштује и примењује основна 

правописна правила; 

- влада основном техником читања 

и писања латиничког текста; 

- пронађе експлицитно исказане 

информације у једноставном 

тексту (линеарном и 

нелинеарном); 

- користи различите облике 

усменог и писменог изражавања: 

препричавање, причање, 

описивање; 

- правилно састави дужу и потпуну 

реченицу и споји више реченица у 

краћу целину; 

- учествује у разговору и пажљиво 

слуша саговорника; 

- разликује основне делове текста 

(наслов, пасус, име аутора, 

садржај); 

- изражајно чита ћирилички текст. 

Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче  

Су Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља  

Феликс Салтен: Бамби (одломак по избору) 

Драмски текстови  

Александар Поповић: Два писма  

Ана Миловановић: Слатка математика  

Гвидо Тартаља: Оцене  

Тоде Николетић: Шума живот значи  

Популарни и информативни текстови  

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и културе (Доситеј Обрадовић (баснописац), Никола 

Тесла (приче из детињства), знаменита завичајна личност и др.) 

Домаћа лектира  

1. Избор из кратких народних умотворина (загонетке, пословице, брзалице, питалице, 

разбрајалице) 

2. Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка, Царево ново одело, Девојчица 

са шибицама  

3. Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки, Прстен на морском дну, Бајка о 

трешњи, Сликарка зима, Како су пужу украли кућу, Три патуљка, Чика-Мраз, Божић-

батини цртежи, Траве говоре бакиним гласом, Орашчићи-палчићи, Кћи вилиног 

коњица (три бајке по избору ученика) 

4. Љубивоје Ршумовић, избор из збирке песама Ма шта ми рече (Једног дана, Др, Десет 

љутих гусара, Ишли смо у Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма шта ми рече, 

Има један, Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук и овца) 

5. Драгомир Ђорђевић, избор песама (Кад сам био мали, Бабе су нам сјајне, Рецепт за 

деду, Све су мајке, Ја сам био срећно дете, Једном давно ко зна када, Првоаприлска 

песма, Ми имамо машту, Тајанствена песма, Бити пекар то је сјајно, Успон једног лава, 

Стонога, Вештице су само трик) 

6. Избор из кратких прича за децу: Бранко Стевановић, Прича из ормана, Весна 

Видојевић Гајевић, Бркљача, Дејан Алексић, Једном је један дечко зевнуо. 

Књижевни појмови:  стих, строфа, рима; народна успаванка; басна; бајка; 

 тема, место и време збивања, редослед догађаја; 

- главни и споредни лик (изглед, основне особине и поступци); 

- лица у драмском тексту за децу. 
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ЈЕЗИК 

Граматика, правопис 

и ортоепија 

Глас и слог; самогласници и сугласници. 

Врсте речи: именице (властите и заједничке); род и број именица; глаголи; глаголска 

времена: прошло, садашње, будуће време; потврдни и одрични глаголски облици; 

придеви (описни); бројеви (основни и редни). 

Реченице: обавештајне, упитне, заповедне и узвичне. 

Потврдне и одричне реченице. 

Велико слово: писање назива држава, градова и села (једночланих и вишечланих) и 

једночланих географских назива. 

Спојено и одвојено писање речи: писање речце ли и речце не уз глаголе. 

Интерпункција: тачка (на крају реченице и иза редног броја); две тачке и запета у 

набрајању; писање датума арапским и римским цифрама. 

Писање скраћеница: (мерне јед. и опште скраћенице ОШ, бр., итд., стр. и нпр.). 
 

   

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

Друго писмо (латиница): штампана и писана слова. 

Разумевање прочитаног кроз одговоре на питања. 

План за препричавање кратких текстова (лирских, епских, драмских) састављен од 

уопштених питања. 

План описивања на основу непосредног посматрања. 

Правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално писање. 

Језичке вежбе: загонетке, ребуси, укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, састављање 

реченица, проширивање задатих реченица. 

Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица, опис бића и предмета. 

Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 
 

 

 Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура, усвајање другог писма (латинице).  
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НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  СРПСКОГ ЈЕЗИКА  У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. год. 
 

Планирање наставе и учења:  Настава се планира  на основу  Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гласник РС-„ Просветни гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019) који се примењује од школске 2019/2020. године и 

препорукама за оствривање програма. Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњих, оперативних планова и припрема за час, дан 

или седмицу. 

 

 

 Програм наставе и учења Српски језик у другом разреду основне школе чине три области: Књижевност, Језик и Језичка култура (у оквиру које 

се учи друго писмо латиница). Полазни елементи у развијању глобалних (годишњих ) планова су циљ, исходи, међупредметне 

компетенције  и стандарди постигнућа ученика. 

 

У процесу остваривања циља и исхода наставник има слободу избора и повезивања садржаја, метода, поступака и техника наставе и учења и 

активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и о начину на који се учи, односно како се гради 

и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 

  Глобалним планом који је у складу с школским календаром, распређени су груписани текстови школске и домаће лектире према улози 

књижевног дела, врсти текстова и  намени текстова: за описмењавање, читање, разумевање, препричавање, тумачење; учење латиничног писма 

групном обрадом слова почевши у првом полугодишту и повезивањем са садржајима унутар предмета,  других  предмета као и као и 

активностима које су планиране програмима школе и културних манифестација поводом прославе Нове године, Дана Светог Саве, Осмог марта 

и Дана школе.  Оперативним плановима се  обезбеђује повезаност садржаја и исхода и доприноси развијању међупредметних компетенција  

ученика.  У припреми за час, складу са планираним  циљем часа, исходима , компетенцијама, планираним  начинима провере остварености 

исхода, наставник врши избор наставних метода и поступака учења који одговарају могућностима ученика, њиховим предзнањима, 

индивидуалним разликама и способностима.  Планира се диференцирана настава са захтевима на више нивоа сложености. Индивидуализовани 

облик рада према могућностима  ученика. Пројектна настава која упућује на различите изворе проналажења садржаја и истраживачке задатке, 

развија и  самосталност и сарадњу ученика, предузимљивост и  креативност  што доприноси развоју учења и понашања ученика, безбедног и 

правилног коришћења интернета. 

 

За  ученике са посебним потребама, на основу мишљења Интерресорне комисије,  наставник креира Индивидуални образовни план ученика  

према потребама ученика (досије ученика). 
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Остваривање наставе и учења: Настава  и учење  остварује се непосредним учењем у школи и  са додатном подршком ученицима у учењу 

путем платфоме е-учионица и е-уџбеника. У настави књижевности највећи значај се придаје развијању љубави код ученика према читању, 

изграђивању осећаја за лепо и вредно. Читање тражи време, истрајност и посвећеност, а неговање ових особина представља основ за сва даља 

учења. Читањем текстова и у разговору о њима гради се критичко мишљење јер ученици доносе суд о поступцима и особинама ликова, као и о 

различитим догађајима у тексту. Развија се емпатија код деце јер у току читања стављају се на место другога како би разумели најразличитије 

особине и поступке ликова, јача се национални и културни  идентитет кроз упознавање своје књижевности и културе, као књижевности и 

културе других народа. Слобода избора од понуђених дела дозвољава учитељу већу креативност у достизању исхода.Програмом се подстиче 

упознавање ученика са значајним личностима српског језика, књижевности и културе (Доситеј Обрадовић и Никола Тесла). При тумачењу 

текстова уочавају тему, главне догађаје, просторне и временске односе у прочитаном тексту , поуке и битне појединости у описима бића и 

природе, уочавају главне и споредне ликове, њихове позитивне и негативне особине и поступке; њихова емоционална стања и разликују  појмове 

добра и зла. Затим, уочавање формалне разлике између поезије, прозе и драмског текста и њихове основне карактеристике (одсуство фабуле у 

лирском делу, ритмичност стихова и строфа, присуство риме, низање догађаја у епском и драмском делу. 

У настави граматике, ученици увежбавају разликовање гласа и слога у корелацији са музичком културом (извођење бројалица и певање песама). 

Стичу основна знања о именицама, глаголима, придевима и бројевима (у корелацији са наставом математике). Разликовање реченица по значењу 

и облику. Правописна правила ученици усвајају уз понављање и вежбање. Потребно је да ученици усвоје правилно писање скраћеница: ОШ, бр., 

итд., стр. и нпр. Правописне вежбе су најбољи начин да се правописна правила науче, провере и уочени недостаци отклоне (преписивање, диктат 

и самостално писање). Језичка култура (усмено и писмено изражавање) је један од најзначајнијих задатака српског језика , како би ученици били 

оспособљени да квалитетно и сврсисходно усмено и писмено комуницирају. Облици усменог и писменог изражавања су препричавање, причање 

и описивање.Језичка култура ученика се негује кроз игровне активности и језичке вежбе, ребуси, загонетке, питалице, брзалице, разбрајалице, 

укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, састављање реченица и проширивање реченица. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења Праћење напредовања и оцењивања ученика је формативно и сумативно  и  примењује  се у складу с 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.  Идентификација ситуација у којима ће ученици стећи и показати 

понашање у складу са прописаним исходима. Инструменти за проверавање остварености прописаних исхода (разговор, посматрање, 

десетоминутне провере знања, диктати, тематске провере знања, годишња провера знања, мерења брзине читања и писања).  Примена 

инструмената прикупљања података и њихово поређење са прописаним исходима. 
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Глобални план      Предмет :  Српски језик           Разред: други                година:  2021/2022 . 

 

Ред. 

број 

тема Исходи предмета 

На крају разреда ученик ће да 

 

Месец 

Тип 

часа 

 

 У
к

у
п

н
о
 

  

  

1. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

-разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, бајку, 

драмски текст; 

- одреди главни догађај, време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

- одреди редослед догађаја у тексту; 

- уочи главне и споредне ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне особине; 

- разликује стих и строфу; 

- уочи стихове који се римују; 

- објасни значење пословице и поуке коју уочава у 

басни; 

- наведе једноставне примере поређења из текстова и 

свакодневног живота; 

- чита текст поштујући интонацију реченице/стиха; 

- изражајно рецитује песму; 

- изводи драмске текстове; 

- износи своје мишљење о тексту; 

- разликује глас и слог и препозна самогласнике и 

сугласнике; 

- разликује врсте речи у типичним случајевима; 

- одређује основне граматичке категорије именица и 

глагола; 

- разликује реченице по облику и значењу; 

- поштује и примењује основна правописна правила; 

- влада основном техником читања и писања латиничког 

текста; 

- пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту (линеарном и нелинеарном); 

- користи различите облике усменог и писменог 

изражавања: препричавање, причање, описивање; 

- правилно састави дужу и потпуну реченицу и споји 

више реченица у краћу целину; 

- учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника; 

- разликује основне делове текста (наслов, пасус, име 

аутора, садржај); 

- изражајно чита ћирилички текст. 
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Ј
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-разликује врсте (и подврсте) речи у типичним 

случајевима; 

-одреди основне граматичке категорије именица, 

придева и глагола; 

-разликује реченице по облику и значењу; 

- јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу, поштујући одговарајућу 

интонацију и логички акценат, паузе, брзину и темпо; 

- разликује глас и слог и препозна самогласнике и 

сугласнике; 

- поштује и примењује основна правописна правила; 
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- чита текст поштујући интонацију реченице/стиха; 

- изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

- изводи драмске текстове; 

- извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, 

тачности, објективности и сажетости;  

-варира језички израз; 

-попуни једноставан образац у који уноси основне личне 

податке; 

-разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

- учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника. 

- влада основном техником читања и писања   

латиничког текста; 

-користи различите облике усменог и писменог 

изражавања: препричавање,  причање, описивање; 

- правилно састави дужу и потпуну реченицу и  споји 

више реченица у краћу целину; 

- изражајно чита ћирилички текст. 
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Образовни стандарди                                Српски језик                         Разред:  други 
 

Ред. 

Бр. 

Наст. 

ТЕМЕ 

Број часова 

НАСТАВНA  

ТЕМA 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА 

 
 

oбрaда утврђ. 

    1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Основни ниво 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл. ) 

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите 

начине ( синонимија, парафраза), садржана у тексту 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге ( наслов, пасус, име аутора; садржај, 

речник) 

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста 

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста 

1СЈ. 1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му 

је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које 

су му познате; издваја речи које су му непознате 

 Књижевност 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ.1.5.2. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком 

тексту 

1СЈ.1.5.3. одређује време и место дешавања радње у књижевно уметничком тексту 

Средњи ниво 

 Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди  на ком 

месту у тексту је пауза 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. одређује основни смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.5. препознаје фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.6. изводи једноставне закључке на основу текста  

1СЈ.2.2.7. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега 

му је занимљив/незанимљив 

1СЈ.2.2.8. издваја делове текста који су му нејасни 
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 Књижевност 
1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне форме ( кратке народне умотворине- пословице, загонетке, 

брзалице) 

1СЈ.2.5.2. препознаје  стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.3. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.4. уочава везе међу догађајима ( нпр. Одређује редослед догађаја у књижевноуметничком 

тексту) 

1СЈ.2.5.5. разликује приповедање од описивања и дијалога 

Напредни ниво 

 Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих 

делова дужег текста 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. 

Текст, табела, графички приказ) 

1СЈ.3.2.3. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их 

поткрепљују; резимира наративни текст 

1СЈ.3.2.4. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик 

поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања 

текста, или износи свој став о догађајима из текста) 

 Књижевност 

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст 

2. 31 32 
 

ЈЕЗИК 
 

Основни ниво 

 Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( именице и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица)  

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној 

комуникацији ( у кући, школи, и сл.) 

Писано изражавање ( правопис) 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице и латинице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико слово приликом писања личних имена. 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једносттаван текст ( до 200 речи) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( у односу на узраст); правилноих употребљава 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл. ) 

1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за Нову годину, рођендан), позивницу. 
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Средњи ниво 

 Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице и глаголе) 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; основне и редне бројеве) 

1СЈ.2.4.3. препознаје субјекат и  предикат 

1СЈ.2.4.4. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне, узвичне, 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.5. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

1СЈ.2.4.6. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употрбљава 

Писано изражавање ( правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена  места; правилно пише гласове ћ, ч, 

ђ, џ; правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији; употрбљава запету при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз ( ред речи у реченици, 

типове реченица, дужину реченице...) 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима 

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

Напредни ниво 

Писано изражавање ( правопис) 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, укључујући и сложене реченице 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни,средишњи и завршни део текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

Граматика и лексикологија  

1СЈ.3.4.1. именује врсте речи (властите и заједничке и глаголе) 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких 

именица према броју, а глагола према роду и броју 

1СЈ.3.4.3. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и 

текста1СЈ.3.4.4. употрбљава речи у основном и пренесеном/ фигуративном значењу 

3. 10 39 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 Говорна култура 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и 

оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха. 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, 

јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања) 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 72 часа  

Циљ - Циљеви наставе енглеског језика у другом разреду су да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ  АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама)  

- поздрави и отпоздрави, примењујући 

најједноставнија језичка средства; 
- представи себе и другог  

- разуме јасно постављена једноставна 

питања личне природе и одговара на 

њих;  

- разуме кратка и једноставна упутства 

и налоге и реагује на њих;   

- даје кратка и једноставна упутства и 

налоге;  

-разуме позив и реагује на њега; 

- упути позив за заједничку активност; 

- разуме кратке и једноставне молбе и 

реагује на њих; 

-упути кратке и једноставне молбе; 

- искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин; 

- разуме једноставно исказане честитке 

и одговара на њих; 
- упути једноставне честитке; 
- препозна и именује бића, 
- предмете и места из непосредног 

окружења;  
-разуме једноставне описе бића, 

предмета и места; 

- опише бића, предмете и места 

користећи једноставна језичка 

ПОЗДРАВЊАЊЕ 

Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, вршњака и 

сл.); успостављање контакта при сусрету и усмено изражавање 

прикладних поздрава приликом растанка. 

Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? 

I’m fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. See you 

(later/tomorrow). Have a nice day/weekend! Thanks, same to you!  

(Интер) културални садржаји:   Формално и неформално 

поздрављање; устаљена правила учтивости. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА   

Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко 

представља; представљање себе и других особа, присутних и 

одсутних. My name’s Maria /I’m Maria. What’s your name? 

What’s your phone number? It’s... This is my friend. His 

name’s/name is Marko. Maria, this is Barbara. Barbara, this 

is Maria. This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr 

Jones. He’s a doctor. Who’s this/that? It’s my father. Is this 

your family? She’s not my sister, she’s my friend. Who’s in 

the picture? It’s my brother. His name’s  

Milan. How old is he? He’s 12.  

Личне заменице у функцији субјекта   I, you … 

Присвојни придеви- my, your… 

Показне заменице - this, that 

Глагол  to be - the Present Simple Tense 

Питања са Who/What/How (old) 

Основни бројеви (1-20)  

(Интер) културални садржаји:  Препознавање 

најосновнијих сличности и разлика у начину упознавања, 

представљања и размене основних личних података у нашој 

земљи и земљама енглеског говорног подручја.   
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средства; 

- разуме свакодневне исказе у вези са 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

-изрази основне потребе, осете и 

осећања кратким и једноставним 

језичким средствима; 
- разуме једноставна обавештења о 

положају у простору и реагује на њих; 

-тражи и пружа кратка и једноставна 

обавештења о положају у простору; 

- разуме и саопшти једноставне исказе 

који се односе на хронолошко и 

метеоролошко време; 

- разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на 

њих; 

- тражи и даје једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање;  
-разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

-тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 
-разуме једноставне исказе који се 

односе на изражавање способности; 

- тражи информацију о туђим 

способностима и саопшти шта он/она 

или неко други може/не може/уме /не 

уме да уради; 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА  

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање 

кратких и једноставних упутстава (комуникација у учионици 

– упутства и налози које размењују учесници у наставном 

процесу, упутства за игру и сл.) 

Let’s start/begin. Are you ready? Quiet, please. Listen to me! 

Look! Look at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around. 

Jump. Say hello/goodbye to your friend. Open/Close your 

books/notebooks. Put down your pencils. Pick up the rubber. Wash 

your hands. Open the window, please. Come in/over 

/here/to the board. Give me your book, please. Don’t do that. 

Listen and say/chant/sing/do/number/find 

/match/draw/paint/repeat… Cut out/stick/point to... Colour the 

door yellow. Count from … to …. My turn now.Touch your eyes. 

Move your body. Put on your T-shirt. Take off your shoes. Hurry 

up! Quick! Watch out! I understand /I don’t understand. I’m 

finished.  

Imperativ 

Prisvojni pridevi - my, your…  

(Интер) културални садржаји:  Poštovanje osnovnih normi 

učtivosti; dečje pesme odgovarajućeg sadržaja. 

ПОЗИВ НА РЕАГОВАЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ  

Слушање кратких, једноставних позива на заједничку 

активност и реаговање на њих (позив на рођендан, игру, 

дружење...); упућивање и прихватање или одбијање позива 

на заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих 

израза. 

Let’s play football /the memory game/go to the park/sing. It’s time 

for lunch/school! Come and play with me! Come to my birthday 

party. Cool! Super! Great! OK. All right. Sorry, I can’t.  

Императив 

(Интер) културални садржаји:  Прикладно прихватање и 

одбијање позива; прослава рођендана, игре, забава и 

разонода.  

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ И  

ИЗВИЊЕЊА  

Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, 

услуга или обавештење; 

Давање једноставног, усменог одговора на исказану молбу; 

изражавање и прихватање молби, захвалности и извињења. 
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- разуме и саопшти једноставне исказе 

који се односе на бројеве и количине. 

Can /May I have an apple, please? Yes, here you are. Thank 

you/Thank you, Maria /Thanks. You’re welcome. No, sorry/Not 

now/No, you can’t. Can you help me, please? Can/May I have some 

water, please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? Excuse 

me, Teacher, …? I can’t see. Can you move, please? Sorry, can you 

repeat that, please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No problem.  

Модални глаголи за изражавање молбе  - can/may  

(Интер) културални садржаји: 

Правила учтиве комуникације 

ЧЕСТИТАЊЕ 

Слушање кратких и једноставних устаљених израза, којима се 

честита празник, рођендан; реаговање на упућену честитку и 

упућивање кратких пригодних честитки. 

Happy birthday to you! Here’s a present for you! It’s New Year’s 

Eve. Happy New Year! It’s Christmas Eve. Merry Christmas! It’s 

Valentine’s Day! Happy Valentine’s Day! Happy Easter! Thanks, 

same to you! Hurray!  

(Интер) културални садржаји:  Најзначајнији празници и начин 

обележавања/прославе и честитања; пригодне дечије песме и игре.  

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА  

Слушање краћих, једноставних описа бића, предмета и места у 

којима се појављују информације о спољном изгледу, појавним 

облицима, димензијама и осталим најједностанијим 

карактеристикама; давање кратких описа бића, предмета и места; 

тражење и давање информација у вези са описом бића, предмета и 

места.What’s this/that? It’s a/an… Is it a/an…? It’s not a pen, it’s 

a pencil. It’s not short, it’s long. What colour is it?It’s grey. The 

crayon is grey. She’s got a small nose and big blue eyes. She’s 

wearing a white dress. I’ve got two hands and two feet. Has he got 

four legs? No, hehasn’t, he’s got two legs. This is my house. It’s got 

big windows. Has it got a garden? There’s a 

park/toyshop/supermarket in my town. There are two 

playgrounds, too.  Glagoli have got, to be za davanje opisa 

Egzistencijalno There is/are… 

Pravilna množina imenica: leg - legs, arm - arms… 

Nepravilna množina osnovnih imenica: foot - feet... 

The Present Continuous Tense za opisivanje trenutnih radnji.  

(Интер) културални садржаји:  Дечије песме и приче. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) 

реаговање на туђа 

I’m not thirsty, I’m hungry. Here’s a sandwich for you. Do you 

want some water? Yes, please. I want fruit. No, thank you. I’m so 

happy/sad! Are you hot/cold?  

The Present Simple Tense (be, want)  

(Интер) културални садржаји: 

  Правила учтиве комуникације 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ 

 Слушање кратких текстова у којима се на једеноставан 

начин описује положај у простору; усмено тражење и 

давање информација о положају у простору. 

Where’s my dad? Is he in the house? No, he’s in the garage. 

Where’s your dog? It’s in the garden. Where’s my bag? It’s under 

the chair/in the wardrobe. Where’s the toilet? It’s here/over there.  

Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа  

- here, there, in, on, under 
Питања са Where  
(Интер) културални садржаји:    
Култура становања: село, град   

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Слушање једноставних исказа у вези са хронолошким временом и 

метеоролошким приликама; усмено тражење и давање 

информација о хронолошком времену и метеоролошким 

приликама у ужем комуникативном контексту 

What day is it today? It’s Monday. It’s cold and rainy today. 

The Present Simple Tense glagola to be 

Питања са  What 

(Интер) културални садржаји:  јавни простор, типични изглед 

места.  

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА 

И ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

 

Слушање кратких текстова са једноставним исказима за 

изражавање припадања / неприпадања и поседовања / 

непоседовања и реаговање на њих; усмено исказивање 

припадања / неприпадања и поседовања / непоседовања. 

This is my ball. Is that your bike?I’ve got a dog. Have you got a 

pet? He/She’s got two brothers. Who’s got a /an...? Here’s ….  

Prisvojni pridevi my, your… 
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Have got za izražavanje pripadanja/posedovanja  
((Интер) културални садржаји:  Porodica, prijatelji, kućni 

ljubimci, igračke 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА  

Слушање кратких текстова са једноставним исказима за 

изражавање допадања / недопадања и реаговање на њих; усмено 

исказивање слагања / неслагања и допадања / недопадања. 

Do you like orange juice? Yes, I do. /No, I don’t. I like fish and 

chips, but I don’t like chicken or rice. Do you like games? I love my 

family.  

The Present Simple Tense глагола like/love.  
(Интер) културални садржаји:  Популарна храна и пиће; 

породица  

ИЗРАЖАВАЊЕ  СПОСОБНОСТИ 

 

Слушање једноставних исказа који говоре о способностима; 

постављање питања у вези са способностима и усмено 

одговарање на иста. 

Ican/can’t sing. I can draw, but I can’t read. Can you swim? Yes, I 

can. No, I can’t. No, but I can run This is my parrot. It can talk. A 

penguin can’t fly.  

Модални глагол can за изражавање способности.  

(Интер) културални садржаји:   
Шлолске активности,кућни љубимци и свет природе 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И БРОЈЕВА  

 Слушање једноставних исказа који говоре о количини 

нечега; постављање питања у вези са количином и усмено 

одговарање на иста. 

How many balls? 15 balls.  
Основни бројеви до  20. 

Правилна множина именица.  
Питања са  How many.  

(Интер) културални садржаји:   
Школско окружење 
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НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА  У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. год. 

 

Тематске области се прожимају у сва четири разреда, у сваком наредном разреду проширује се фонд лингвистичких знања, навика и умања и 

екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. 

Тематске области: 1. Лични идентитет, 2. Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије,наставници, итд.); 3. Географске 

особености  4. Србија –моја домовина 5. Становање-форме, навике  6.  Живи свет- природа, љубимци, очување животне средине  7. Временско 

искуство и доживљај времена  (прошлост-садашњост-будућност)  8. Школа и школски живот  9. Млади- живот деце и омладине   10. Здравље и 

хигијена   11. Емоције (љубав према породици, друговима, 12. Превозна средства  13. Временске прилике    

14. Уметност за децу  (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне песме) 15. Обичаји и традиција, фолклор, 

прославе (рођендани, празници  16. Слободно време- забава, разонода, хобији 

 17. Исхрана и гастрономске навике   18. Путовања   19. Мода и облачење    20. Спорт    21. Вербална и невербална комуникација, конвенције 

понашања и опхођења. 

 
 

НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈ 

Бр. 

часова 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН   

ОСТВАРИВАЊА 

НАСТАВЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 

  

1. Introductory unit 
 

- обнављање градива 

из првог разреда 

- иницијални тест 

- енглески алфабет 

 

 

 

 

      3 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- именује 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- објашњава 

- врши евалуацију 

- одговара на питања 

- слуша 

- понавља 

- пева 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

- црта и боји оно што му 

се задаје 

 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

-понављање вокабулара и једноставних конструкција 

из првог разреда 

-упознавање енглеског алфабета 

-примена усвојених структура 

- евалуација знања стеченог у I разреду 

 

 

2. Playroom safari 

 

   - називи шест 

животиња 

   - вештине (can, can't, 

Can you...?) 

 

 

 

 

 

      9 

- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- врши евалуацију 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

- преписује 

- пева 

- глуми 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

- именовање, препознавање у писаној форми, 

преписивање и читање назива животиња 

- разумевање садржаја кратких прича 

- певање и меморисање песама 

- употреба израза I can, I can't, Can you...? 
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3. School time  
 

- називи шест појмова 

везаних за учионицу  

- my, your 

- loud, quiet, fast, slow 
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- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- врши евалуацију 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

- преписује 

- пева 

- глуми 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

 

- именовање, препознавање у писаној форми, 

преписивање и читање назива појмова везаних за 

учионицу 

- разумевање садржаја кратких прича 

- певање и меморисање песама 

- употреба присвојних заменица my и your 

- употреба придева loud, quiet, fast и slow приликом 

описивања музике 

  

 

 

4. I'm hungry!     
 

- називи хране и пића 

- (не)допадање 

- порекло хране/пића 
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- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- врши евалуацију 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

- преписује 

- пева 

- глуми 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

 

- именовање, препознавање у писаној форми и читање 

назива хране и пића 

- разумевање садржаја кратких прича 

- певање и меморисање песама 

- изражавање (не)допадања употребом I like и I don't 

like 

- постављање питања у вези са (не)допадањем Do you 

like...? 

- именовање порекла неких врста хране 

 

 

 

 

5. Bonfire Night  
 

- празник Bonfire  

Night 

 

 

 

 

        

      2 

- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- упознавање са празником Bonfire Night 

 

6. Christmas at school 

 

- прослава Божића у 

Великој Британији 

- божићне песмице 

- честитање Божића 

 

      

 

 

      1 

 

- разговара 

- представља 

- објашњава 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- слуша 

- понавља 

- именује 

- чита 

- преводи 

- одговара на питања 

- црта 

- боји 

- пише 

 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- у пару 

 

- упознавање са обичајима прославе Божића у другим 

културама 

- певање божићних песама 

- израда божићних честитки 

- честитање Божића 
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7. Happy faces 

 

- шест делова лица 

- четири боје косе 

- I've got... 

- пет чула 

 

8. Тhe Semi-Annual    

Test 

 - полугодишњи тест 

 

 

 

      

 

 

 

      8 

 

 

 

 

 

 

      1 

- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- врши евалуацију 

- задаје 

- објашњава 

- врши евалуацију 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

- преписује 

- пева 

- глуми 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

- слуша 

- ради задатке 

- тражи објашњење 

 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- у пару 

 

 

 

 

 

- индивидуални 

- фронтални 

- именовање, препознавање у писаној форми, 

преписивање и читање назива делова лица и боје косе 

- разумевање садржаја кратких прича 

- певање и меморисање песама 

- описивање свог изгледа употребом I've got... 

- повезивање чула са деловима лица 

 

 

 

 

 

- провера знања стеченог у I полугодишту 

9. My house     
 

- шест просторија у 

кући и башта 

- upstairs, downstairs, 

on the left/right, in the... 

- једна кућа у Великој 

Британији 

 

 

 

 

 

 

     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- врши евалуацију 

 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

- преписује 

- пева 

- глуми 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- у пару 

 

 

 

 

 

- именовање, препознавање у писаном облику, 

преписивање и читање назива просторија у кући 

- разумевање садржаја кратких прича 

- певање и меморисање песама 

- постављање питања Is it a ...? Is it in the...? и 

одговарање на њих 

- описивање локације коришћењем upstairs, downstairs, 

on the left/right, in the... 

- упознавање са изгледом једне куће у Великој 

Британији 

 

 

10. Summertime 

 

- шест летњих 

одевних предмета 

- I'm wearing..., Are 

you wearing...? What 

are you wearing? 

- sunny, rainy, windy, 

snowy 

- једна башта у В. 

Британији 

- животиње у башти 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      10 

 

 

 

 

- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- врши евалуацију 

 

 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

- преписује 

- пева 

- глуми 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- у пару 

 

 

 

 

 

 

 

- именовање, препознавање у писаном облику, 

преписивање и читање назива летњих одевних 

предмета 

- разумевање садржаја кратких прича 

- певање и меморисање песама 

- описивање одевних предмета које неко носи 

коришћењем I'm wearing...,Are you wearing...? и What 

are you wearing? 

- описивање временских прилика коришћењем придева 

sunny, rainy, windy, snowy 

- упознаје се са изгледом једне баште у Великој 

Британији и називима животиња које се могу видети у 

њој 
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11. Easter  
- прослава Ускрса у 

Великој Британији 

- ускршња песмица 

- честитање Ускрса 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8 

 

 

 

       

       1 

- разговара 

- представља 

- објашњава 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

 

 

 

- разговара 

- представља 

- именује 

- објашњава 

- поставља питања 

- даје упутства и 

задатке 

- наводи на повезивање 

и примену знања 

- врши евалуацију 

 

 

- задаје 

- објашњава 

- врши евалуацију 

- слуша 

- понавља 

- именује 

- чита 

- преводи 

- одговара на питања 

- црта 

- боји 

- пише 

- игра се 

- слуша 

- показује 

- понавља 

- именује 

- одговара на питања 

- препознаје написано 

- преписује 

- пева 

- глуми 

- игра се 

- ради вежбања у радној 

свесци 

 

- слуша 

- ради задатке 

- тражи објашњење 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- у пару 

 

 

 

 

- дијалог 

- демонстрација 

- игра 

- фронтални 

- индивидуални 

- у пару 

- у групи 

 

 

 

 

 

 

- индивидуални 

- фронтални 

- упознавање са обичајима прославе Ускрса у другим 

културама 

- певање ускршњих песама 

- честитање Ускрса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- именовање, препознавање у писаном облику, 

преписивање и читање назива средстава за играње 

напољу 

- разумевање садржаја кратких прича 

- певање и меморисање песама 

- описивање тренутних радњи коришћењем I'm 

playing/pulling/pushing 

 

 

 

провера знања стеченог у II разреду 

12. Playtime 

шест средстава за 

игру напољу 

- I'm 

playing/pulling/pushing 

13. Тhe Annual Test 
 

годишњи тест 

 

 

 

 
 



 27 

МАТЕМАТИКА - 180 часова 

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 

критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања 

и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
САДРЖАЈИ 

- одреди десетице најближе датом броју; 

- усмено сабира и одузима бројеве до 100; 

- користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, 

садржалац;   примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца 

ради лакшег рачунања; 

- усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 

- израчуна вредност бројевног израза са највише две операције; 

- реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачунске 

операције и провери тачност решења; 

- одреди непознати број у једначини са једном арит. операцијом; 

- одреди делове (облика  ) дате величине; 

- изрази одређену суму новца преко различитих апоена;  прочита број 

записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама; 

- прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом; 

- уочи правило и одреди следећи члан започетог низа; 

БРОЈЕВИ 

 Први део: Сабирање и одузимање са преласком. Замена 

места и здруживање сабирака. 

Веза сабирања и одузимања. 

Једначине са једном операцијом (сабирање или 

одузимање).   Римске цифре I, V, X, L, C 

Други део : Множење и дељење (таблично) 

Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. 

Замена места и здруживање чинилаца.  

Трећи део:  Редослед рачунских операција. 

Множење и дељење збира и разлике бројем. 

Веза множења и дељења. Једначине са једном 

операцијом (множење или дељење). 

Бројевни изрази. Формирање израза на основу 

реалистичних ситуација.  

Разломци облика  , 1 ≤ н ≤ 10, визуелно и симболичко 

представљање. 

- разликује дуж, полуправу и праву;  одреди дужину изломљене линије 

(графички и рачунски);  - одреди обим геометријске фигуре; 

- нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи; 

- уочи подударне фигуре на датом цртежу;   

-уочи симетричне фигуре; 

- допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу 

на дату праву; 

ГЕОМЕТРИЈА 

 Први део:  Дуж, права и полуправа. Тачка и права. 

Отворена и затворена изломљена линија. 

Графичко надовезивање дужи. Дужина изломљене 

линије. Обим геометријских фигура без употребе 

формула.  

Други део: Цртање правоугаоника, квадрата и троугла 

на квадратној мрежи, на тачкастој мрежи. 

Симетричне фигуре. Подударност фигура  

- изрази дужину у различитим јединицама за мерење дужине; 

- измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине 

- чита и запише време са часовника;   користи јединице за време. 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ  

 Мерење дужине стандардним мерним јединицама (м, 

дм, цм).  

Мерење времена (дан, месец, година, час, минут). 

Кључни појмови садржаја: сабирање, одузимање, множење, дељење, једначина, део целине, мерење дужине и времена, правоугаоник, квадрат, 

дужина, обим, римске цифре. 
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НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  МАТЕМАТИКЕ 2021/2022. год. 

 
Планирање наставе и учења:  Настава се планира  на основу  Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања (Сл. гласник РС-„ Просветни гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019) који се примењује од школске 2019/2020. године и препорукама за 

оствривање програма. Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњих, оперативних планова и припрема за час, дан или седмицу. На 

основу оријентационог предлога броја часова по темама: Бројеви (145; 55 + 90), Геометрија  

(22; 8 + 14) и Мерење и мере (13; 5 + 8), наставник прликом израде оперативних планова распоређује предвиђен број часова водећи рачуна о циљу 

предмета и исходима, међупредметном повезивању и  компетенцијама. Пожељно је комбиновати алгебарске и и геометријске садржаје. Остваривањем 

исхода, ученици граде основне математичке концепте, основним математичким процесима и вештинама оспособљавају се за примену математичких 

знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање образовних стандарда и међупредметних 

компетенција. Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима.  

За  ученике са посебним потребама, на основу мишљења Интерресорне комисије,  наставник креира Индивидуални образовни план ученика  према 

потребама ученика (досије ученика). 

Остваривање наставе:  Настава  и учење  остварује се непосредним учењем у школи и  са додатном подршком ученицима у учењу путем платфоме 

е-учионица и е-уџбеника. Дефинисани исходи показују која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа потребно је дате исходе разложити на мање и на основу њих планирати активности и развијање 

компетенција које су примерене узрасту ученика и њиховим предзнањима, као и индивидуалним карактеристикама. Основне активности наставника 

су да: организује, подстиче, усмерава,  посматра, прати, објашњава, помаже, показује,  проверава, вреднује, саопштава, иницира, слуша,   процењује, 

идентификује,  одлучује, разговора, чита, црта, упућује на коришћење уџбеника и других извора знања, е-уџбеника, мотивише.  Активности ученика: 

игролике активности, истраживање, разговор, постављање питања, памћење, посматрање, уочавање, разликовање, именовање, цртање, бојење, 

описивање. Потребно је комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантном и ефикасном. Избор метода и облика рада зависи од саджаја и исхода које треба 

остварити на часу, специфичности одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Методе које се примењују: перциптивне, вербалне, учење кроз 

игру, кооперативна, демонстративна, интерактивна. 

  Међупредметно повезивање у области Геометрија: Ликовна култура: цртање геометр. фигура, вајање геометријских тела; бојење;     Музичка 

култура: краћи и дужи тон, виши и нижи тон; Свет око нас: смерови кретања, рељеф; Српски језик :загонетке, описивање; Физичко и здравствено 

васпитање: ходање по линији, вођење и додавање лопте, вежбе обликовања, усправно и водоравно кретање. 

Међупредметно повезивање у области Бројеви: Ликовна култура: цртање бића и предмета, бојење; Музичка култура: бројалице; Свет око 

нас:насеља,жива природа,  производи људског рада; Српски језик: састављање и писање текста текстуалног задатка, читање;  Физичко и здравствено 

васпитање: поскоци, скокови и вежбе обликовања, бројање. 

Међупредметно повезивање у области Мерење и мере: Свет око нас: оријентација у простору и времену; Физичко васпитање:ходање и трчање; 

Ликовна култура: односи у видном пољу. 

Праћење и вредновање учења: Формативно и сумативно оцењивање:  Идентификација ситуација у којима ће ученици стећи и показати понашање у 

складу са прописаним исходима. Инструменти за проверавање остварености прописаних исхода (разговор, посматрање, десетоминутне провере знања, 

диктати, тематске провере знања, годишња провера знања, мерења брзине читања и писања). Примена инструмената прикупљања података и њихово 

поређење са прописаним исходима.  
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Глобални план      Предмет :  Математика                          Разред: други                година:  2021/2022 . 

 
Ред. 

број 
тема Област/Тема Месец Тип часа У к

у

п
н о
 

1. Бројеви   

- усмено сабира и одузима бројеве до 100; 

- користи појмове чинилац, производ, дељеник, 

делилац, количник, садржалац; 

- примени замену места и здруживање сабирака и 

чинилаца ради лакшег рачунања; 

- усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 

- израчуна вредност бројевног израза са највише две 

операције; 

- реши текстуални задатак постављањем израза са 

највише две рачунске операције и провери решењe; 

- одреди непознати број у једначини са једном 

аритметичком операцијом; 

- одреди делове (облика  ) дате величине; 

- изрази одређену суму новца преко различитих 

апоена; 

- прочита број записан римским цифрама и напише 

дати број римским цифрама; 

- прикаже мањи број података у таблици и 

стубичастим дијаграмом; 

- уочи правило и одреди следећи члан низа; 

IX X XI XII I II III IV V VI 

О
б

р
а

д
а
 

У
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

П
р

о
в

е
р

а
  

 

 

20 
(7+13) 

 

 

21 
(10 + 

11) 

 

 

4 
(1+3) 

 

 

22 
(11+ 

11) 

 

 

5 
(2+3) 

 

 

17 
(6+11) 

 

 

2

3 
(11+

12) 

 

 

15 
(7+8) 

 

 

12 
(3+9) 

 

 

9 

 

 

58 

 

 

87 

 

 

145 

2. Геометр

ија  

разликује дуж, полуправу и праву; 

- одреди дужину изломљене линије (графички и 

рачунски); 

- одреди обим геометријске фигуре; 

- нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на 

квадратној мрежи и тачкастој мрежи; 

- уочи подударне фигуре на датом цртежу; 

- уочи симетричне фигуре; 

- допуни дати цртеж; 

2 
(0+2) 

/ 14 
(6+8) 

/ / / / / 6 
(2+4) 

/ 8 17 25 

3. Мерење 

и мере 

- изрази дужину у различитим јединицама за мерење 

дужине; 

- измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине 

- чита и запише време са часовника; 

- користи јединице за време у једноставним 

ситуацијама 

/ / 2 
(1+1) 

/ / / / / 2 
(1+1) 

6 
(1+5) 

3 7 10 

УКУПНО 22 21 20 22 5 17 23 15 20 15 67 113 180 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ    Наставни предмет: МАТЕМАТИКА ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ             Разред: други 

                                                                              

Ред. 

Бр. 

 

Број часова 
  НАСТАВНA  

ТЕМA 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА 

( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из наведене теме/ области) 
 

oбрaда 

 

утврђ. 

1. 55 90 
ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

 

 

Основни ниво 

 Природни бројеви и операције са њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и прикаже број на 

датој полуправој 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру 

прве стотине 

1МА.1.1.3.  множи и дели без остатка у оквиру прве стотине 

1МА.1.1.4.  уме да на основу текста правилно постави израз са једном  рачунском операцијом 

1.МА.1.1.5. уме да одреди непознат чинилац, дељеник и делилац 

Разломци 

1МА.1.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине 

Средњи ниво 

 Природни бројеви и операције са њима 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, предходни, 

следећи број)  и разуме декадни бројевни систем 

1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу најближу датом броју 

1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна вредност израза 

1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две операције 

1МА2.1.5.уме да решава задатке са непознатим чиниоцем, дељеником или делилац 

 Разломци 

1МА.2.3..1. уме да израчуна половину и четвртину  неке целине и обрнуто 

Напредни ниво 

 Природни бројеви и операције са њима  

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака 

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени 

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет 

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми 

 Разломци 
1МА.3.3.1.  уме да израчуна половину и четвртину  неке целине у сложенијим текстуалним задацима 
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2. 3 7 
МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

Основни ниво 

 Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у 

једноставним ситуацијама 

1МА. 1.4.2. зна да решава једноставне задатке са применом m,cm и dm 

1MA. 1.4.3. уме да чита једноставније графиконе и табеле  

Средњи ниво 

 Мерење и мере 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у 

сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2.зна јединице за време (, минут и сат) и пореди временске интервале у једноставним 

ситуацијама 

1МА.2.4.3. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставнијих 

задатака  

Напредни ниво 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (минут и сат) и  уме да пореди временске интервале у сложенијим 

ситуацијама 

3. 8 17 
ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЛИЦИ 

Основни ниво 

 Геометрија 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг,троугао, правоугаоник и тачка)  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm , dm) и њихове односе 

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине линије приказане на слици 

Средњи ниво 

Геометрија 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине (m, cm , dm) 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра  

Напредни ниво 

 Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm , dm) из већих у мање 

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке и квадра 
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СВЕТ ОКО НАС - 72 часа 

Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот 

у њему. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- идентификује групе људи којима припада и 

своју улогу у њима; 

- оствари права и изврши обавезе у односу на 

правила понашања у групама којима припада; 

- се понаша тако да уважава различитости; 

- прихвати последице када прекрши правила 

понашања групе; 

- сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

- разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота; 

- препозна грб, заставу и химну Републике 

Србије и примерено се понаша према 

симболима; 

- одреди тип насеља на основу његових 

карактеристика; 

- повеже личну хигијену, боравак у природи, 

физичку активност и разноврсну исхрану са 

очувањем здравља; 

- одржава личну хигијену - руку, зуба и чулних 

органа; 

- примени правила културног и безбедног 

понашања у саобраћају и превозним средствима 

у насељу са околином; 

- безбедно поступа пре и током временских 

непогода; 

- истезањем, савијањем и сабијањем одреди 

својства материјала; 

- одабере материјале који својим својствима 

највише одговарају употреби предмета; 

- пронађе нову намену коришћеним 

предметима; 
- наводи примере различитих облика кретања у 

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ  

ДРУГИ И ЈА  

Групе људи: родбина, (ван)школска заједница, становници 

насеља. 

Права и обавезе чланова група. 

Однос потреба и жеља. 

Правила понашања појединаца и група. 

Породични, школски и празници насеља. 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

Симболи Републике Србије: грб, застава и химна.Типови насеља: 

село, град. 

Здрав начин живота: хигијена тела, разноврсна исхрана, број 

оброка, боравак у природи и физичка активност. 

Врсте саобраћаја (копнени, водни и ваздушни и одговарајућа 

превозна средства). 

Безбедно понашање у саобраћају у насељу (кретање улицом и 

путем без тротоара, прелажење улице и пута без пешачког 

прелаза.Правила понашања у превозним средствима (аутомобил 

и јавни превоз). 

Временске непогоде (олуја, град, мећава) и безбедно понашање у 

затвореном и на отвореном простору. 

ЧОВЕК СТВАРА 

Материјали (дрво, камен, метал, стакло, гума, пластика, папир, 

тканина, глина/пластелин) и производи људског рада. 

Еластичност материјала. 

Својства материјала одређују њихову употребу. 

Нова намена предмета направљених од различитих материјала. 

Занимања људи у граду и селу. 

КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ  

Различити облици кретања тела (хода, скаче, трчи, пада, лети, 

плива, котрља се, клизи). 

Утицај облика тела, подлоге и средине на кретање по равној 

подлози и пређено растојање тела. 

Сналажење у насељу помоћу адресе (улица, кућни број) и 

карактеристичних објеката. 

Сналажење у времену у односу на временске одреднице: минут, 

сат, дан, седмица, месец, година, датум, годишња доба. 

Средства за мерење времена: часовник, календар, лента времена. 
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окружењу; 

- одабере начин кретања тела, узимајући у 

обзир облик тела, врсту подлоге и средину у 

којој се тело креће; 

- измери растојање које тело пређе током свог 

кретања; 

- пронађе тражени објекат у насељу помоћу 

адресе/карактеристичних објеката; 

- именује занимања људи у свом насељу са 

околином; 

- одреди време помоћу часовника и календара 

користећи временске одреднице: сат, дан, 

седмицу, месец, годину; 

- забележи и прочита податке из личног живота 

помоћу ленте времена; 

- разликује облике рељефа у свом насељу ; 

- разликује облике и делове површинских вода 

у свом насељу и околини; 

- идентификује заједничке особине живих бића 

на примерима из окружења; 

- повеже делове тела живих бића са њиховом 

улогом; 

- разврста биљке из окружења на основу 

изгледа листа и стабла; 

- разврста животиње из окружења на основу 

начина живота и начина исхране; 

- наведе примере који показују значај биљака и 

животиња за човека; 

- штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

- разврста отпад на предвиђена места; 

- негује и својим понашањем не угрожава 

биљке и животиње у окружењу; 

- препозна примере повезаности живих бића са 

условима за живот; 

- повеже промене у природи и активности људи 

са годишњим добима; 

- изведе једноставне огледе пратећи упутства; 
- повеже резултате рада са уложеним трудом. 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ  

Рељеф и облици рељефа: узвишења, (брдо, планина) удубљења 

(долине, котлине) и равнице. 

Рељеф у насељу и околини. 

Облици појављивања воде: површинске воде (текуће, стајаће) и 

њихови делови (извор, ток, корито, обала). 

Површинске воде у насељу и околини. 

Заједничке особине живих бића (дисање, исхрана, раст, 

остављање потомства). 

Функције (улога) делова тела живих бића. 

Разноврсност биљака у окружењу (зељасте и дрвенасте; 

лишћарске и четинарске). 

Разноврсност животиња у околини (домаће и дивље; биљоједи, 

месоједи и сваштоједи). 

Значај биљака и животиња за човека. 

Улога човека у очувању природе (штедња производа који се 

користе у свакодневном животу, разврставање отпада на 

предвиђена места, брига о биљкама и животињама). 

Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух и земљиште - 

неопходни услови за живот. 

Промене у природи и активности људи у зависности од 

годишњих доба. 

Кључни појмови садржаја: природа, оријентација у простору и времену, кретање, култура живљења 
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НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  СВЕТ ОКО НАС  2021/2022. год. 

 

Планирање наставе и учења:  Настава се планира  на основу  Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гласник РС-„ Просветни гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019) који се примењује од школске 2019/2020. године и 

препорукама за оствривање програма. Полазећи од датих предметних исхода и препоручених садржаја, наставник дати програм планира 

према потребама конкретног одељења , индивидуалним карактеристикама ученика, уџбеницима и другим наставним материјалима  којима 

располаже, техничким условима школе и локалне средине. 

 

 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

- индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања; 

-интегрисаним приступом у којем постоји хоризонталан и вертикална  повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета; 

-партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

-активним и искуственим методама наставе и учења. 

-уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са животним 

искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

-неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање. 

- редовним и осмишљеним прикупљањем података о напредовању ученика, остваривању предметних исхода и постигнутом степену развоја 

компетенција. 

 

Остваривање наставе:  

 

Активности ученика: активно учествује у раду, запажа, упоређује, записује, повезује са претходним знањем, организује, повезује са другим 

предметима  посматра, анализира, синтетише, закључује,  тумачи, образлаже, пита,  примењује  знања, врши самопроцену рада и постигнућа,  

предлаже садржаје и начине рада, поштује другачије мишљење, дискутује, разговара, проналази решења. 

 

Активности наставника:  упознаје ученике с циљевима и садржајима програма, правилима рада и понашања и критеријумима оцењивања. 

Подстиче  мисаоне радње (мишљење, разумевање, закључивање, анализу, синтезу), захтева систематичност у раду,поштовање правила рада, 

практичну примену знања, повезивању садржаја са другим предметима; усмерава, подржава,мотивише,охрабрује, евалуира учење и постигнућа, 

негује самопроцену, бележи постигнућа и напредак, негује позитивну климу у одељењу.  Индивидуално приступа ученику, прати рад и залагање. 

 

Облици наставе: фронтални облик, индивидуални, рад у пару, групни облик, диференцирана настава и проблемска настава. 
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Међупредметно повезивање у оквиру тема: 

 

 Други и ја: Ликовна култура: цртање и бојење; Музичка култура: певање празничних песама;  Српски језик : говорне вежбе. 

 

Култура живљења: Ликовна култура: цртање и бојење; Музичка култура: „Пажљивко“, хор Чаролија, „Другарство“, Драган Лаковић, „Кад 

си срећан“, „Нек свуд љубав сја“, дечја песма из Белгије, „Светосавска химна“, „Божић“, народна песма, „Ускршња песма“, Светлана Милић, 

„Најлепша мама на свету“, Александар Кораћ, „ Рођенданска песма“, непознати аутор;   Српски језик: описивање; Физичко и здравствено 

васпитање:Правила елементарних игара. Заједно за столом. Видим, чујем, осећам.  

 

Човек ствара: Ликовна култура: цртање и бојење,прављење модела од различитих материјала. Музичка култура: певање песама. 

 

Српски језик: описивање ; Физичко и здравствено васпитање: Моје здравље. Растемо. Ко све брине о мом здрављу. Вежбам безбедно.  

 

Кретање и оријентација у простору: Ликовна култура: цртање и бојење. фотографије. Музичка култура:„Добро јутро, добар дан“, Татјана 

Дробни, „Седмица“, Миња Субота, „Синоћ кад је пао мрак“, народна песма. Српски језик: описивање; причање на основу слика и сопственог 

искуства. Математика: просторне релације;коришћење података са једноставнијег сликовног дијаграма или табеле; описивање путање од једне 

до друге тачке. Физичко и здравствено васпитање: трчање лево-десно; кретање горе-доле. 

 

Разноврсност природе: Ликовна култура: цртање и бојење; Музичка култура: „Ал је леп овај свет“, Стеван Ст.Мокрањац и Александар 

Кораћ“, „Бубамара“, Никола Вукомановић“, „Јеж“, народна песма, „Коњ има четири ноге“, „Петлић“, Емил Главник, „Иде маца поред тебе“, 

Зорислава М. Васиљевић, „Берем, берем грожђе“, музичка игра, „Плива патка преко Саве“, музичка игра, „Дуње ранке“, музичка игра, „Ишли 

смо у Африку“, Миња Субота, „Лептирићу шаренићу, дечја песма, „Лептир и цвет“, бројалица. Српски језик: описивање; причање на основу 

слике и сопственог искуства. Математика: текстуални задаци. 

 

Физичко и здравствено васпитање: култура вежбања и играња;чувам своје здравље. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења Праћење напредовања и оцењивања ученика је формативно и сумативно  и  примењује  се у складу с 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.  Идентификација ситуација у којима ће ученици стећи и показати 

понашање у складу са прописаним исходима.Инструменти за проверавање остварености прописаних исхода. 
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Глобални план      Предмет :  Свет око нас          Разред: други                година:  2021/2022 . 

 

Област/тема Месец Тип часа 

У
к

у
п

н
о
 

Ред. 

број Назив 

Исходи предмета 

 

 

На крају разреда ученик ће бити у стању да: 

IX X XI XII I II III IV V VI 

О
б

р
ад

а
 

У
тв

р
ђ
и

в
ањ

е
 

С
и

с
те

м
ат

и
за

ц
и

ја
 

П
р

о
в
ер

а 

1. 
 

Други и ја 

 

–идентификује групе људи којима припада и своју 

улогу у њима; 

–оствари права и изврши обавезе у односу на 

правила понашања у групама којима припада; 

–понаша се тако да уважава различитости других 

људи; 

–прихвати последице када прекрши правила 

понашања групе; 

–сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

–разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота. 

9 3 - - - - - - - - 6 6 12 

2. 
 

Култура 

живљења 

− препозна грб, заставу и химну Републике Србије и 

примерено се понаша према симболима; 

− одреди тип насеља на основу његових 

карактеристика; 

− повеже личну хигијену, боравак у природи, 

физичку активност и разноврсну исхрану са 

очувањем здравља; 

− одржава личну хигијену – руку, зуба и чулних 

органа; 

− примени правила културног и безбедног 

понашања у саобраћају и превозним средствима у 

насељу са околином; 

− безбедно поступа пре и током временских 

непогода. 

- 5 8 3 - - - - - - 9 7 16 

3. 

Кретање и 

оријентација 

у простору и 

времену 

– наводи примере различитих облика кретања у 

окружењу; 

– одабере начин кретања тела, узимајући у обзир 

облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело 

креће; 

– измери растојање које тело пређе током свог 

кретања; 

- - - 6 1 7 3 - - - 11 6 17 
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– пронађе тражени објекат у насељу помоћу 

адресе/карактеристичних објеката; 

– одреди време помоћу часовника и календара 

користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу, 

месец, годину; 

– забележи и прочита податке из личног живота 

помоћу ленте времена. 

4. 
Разноврсност 

природе 

– разликује облике рељефа у свом насељу и 

околини; 

– разликује облике и делове површинских вода у 

свом насељу и околини; 

– идентификује заједничке особине живих бића на 

примерима из окружења; 

– повеже делове тела живих бића са њиховом 

улогом/улогама; 

– разврста биљке из окружења на основу изгледа 

листа и стабла; 

– разврста животиње из окружења на основу начина 

живота и начина исхране; 

– наведе примере који показују значај биљака и 

животиња за човека; 

– штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

– разврста отпад на предвиђена места; 

– негује и својим понашањем не угрожава биљке и 

животиње у окружењу; 

– препозна примере повезаности живих бића са 

условима за живот; 

– повеже промене у природи и активности људи са 

годишњим добима; 

– изведе једноставне огледе пратећи упутства; 

– повеже резултате рада са уложеним трудом. 

- - - - - - 7 6 7 - 12 8 20 

5 Човек ствара 

– истезањем, савијањем и сабијањем одреди 

својства материјала; 

– одабере материјале који својим својствима 

највише одговарају употреби предмета; 

– пронађе нову намену коришћеним предметима; 

– именује занимања људи у свом насељу са 

околином 

- - - - - - - - 1 6 4 3 7 

УКУПНО 9 8 8 9 1 7 10 6 8 6 40 32 

 

 

72 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ      Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС      Разред: други 
 

Ред. 

бр. 

 

Број часова 

НАЗИВ  НАСТАВНЕ  ТЕМЕ           ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА oбрaда утврђ 

1. 6 9 
ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 
 

Основни ниво 

Живимо у насељу 

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

Друштво 

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови 

1ПД.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 

Средњи ниво 

 Живимо у насељу 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и 

у околини  

1ПД.2.6.2. разуме повезаност природно-географских фактора- рељефа, вода, климе- 

и делатности људи  

 Друштво 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвних група и њихових чланова 

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним гр. 

Напредни ниво 

 Живимо у насељу 

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних  догађаја  

 Друштво 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике  

1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова др. група међусобно допуњују 

2. 11 16 ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

Основни ниво 

Жива и нежива природа 

1ПД.1.1.1. прави разкику између живе и неживе природе 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу 

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: 

изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 

1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима 

Средњи ниво 

 Жива и нежива природа 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очиглед. примерима 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту 
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Напредни ниво 

 Жива и нежива природа 

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигл. пр. 

1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бић 

3. 5 7 
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ 

ИВРЕМЕНУ 

Основни ниво 

 Кретање и орјентација у простору 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи орјентишу у простору: лева и десна страна, 

стране света, адреса, карактеристични објекти 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника  

Средњи ниво 

 Кретање и орјентација у простору 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тла зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и 

облика тела 

Кретање и орјентација у простору 

1ПД.3.4.1. уме да примењује знања о странама света  

4. 8 10 ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

Основни ниво 

 Екологија 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе 

1ПД.1.2.2. зна употрбну вредност природних ресурса 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

 Материјали 

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више 

материјала 

1ПД.1.3.3. зна да својства материјала одређују њихову употрбу и препознаје пр 

Средњи ниво 

Екологија 

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 

 Материјали 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање 

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица 

њиховог различитог састава 

Напредни ниво 

Материјали 

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве пр. 

1ПД:3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом 

окружењу 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа 

Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- користи материјал и прибор на безбедан и 

одговоран начин; 

- изрази, одабраним материјалом и техникама 

своје емоције, машту, сећања и замисли; 

- користи једноставне информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за стваралачки рад; 

- изражава, светлим или тамним бојама, свој 

доживљај уметничког дела; 

- идентификује истакнути део целине и визуелне 

супротности у свом окружењу; 

- преобликује, самостално или у сарадњи са 

другима, материјале и предмете за рециклажу; 

- тумачи једноставне визуелне информације које 

опажа у свакодневном животу; 

- изражава мимиком и/или телом различита 

расположења, покрете и кретања; 

- упоређује свој и туђ естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

- повезује уметничко занимање и одговарајуће 

продукте;     пружи основне информације о 

одабраном музеју;   разматра, у групи, шта и како 

је учио/ла и где та знања може применити. 

ОБЛИЦИ 

 Облици (светлост као услов за опажање облика; визуелне 

карактеристике природних и вештачких облика; дизајн предмета за 

свакодневну употребу).  

Супротности (обојено и безбојно, једноставно и сложено, испупчено 

и удубљено, ближе и даље...).  

Облик и целина (истакнути део целине; везивање и спајање облика). 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

 Тумачење (невербално и визуелно изражавање; садржај визуелних 

информација).  

Слика и реч (редослед радње у стрипу; знаци; лепо писање; 

честитке). 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ  

 Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и звук).  

Замишљања (стварност и машта). 

ПРОСТОР  

 Простор (обликовање простора - школа, учионица, соба; музеј).  

Кретање (кретање једног облика у простору; кретање више облика у 

простору).  

Сцена (маске, костими, реквизити). 

 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја. 
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НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  ЛИКОВНА КУЛТУРА   У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. год. 

 

Планирање наставе и учења:  Настава се планира  на основу  Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гласник РС-„ Просветни гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019) који се примењује од школске 2019/2020. године и 

препорукама за оствривање програма. Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњих, оперативних планова и припрема за час, дан 

или седмицу. 

Методе и технике: разговор, демонстрација (показивање), кооперативна,  интерактивна, перцептивне, игра, певање, учење кроз игру. 

Активности наставника:  планира,организује, бира садржаје, усмерава, реализује, демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућује примену 

наученог, прати резултате рада. 

Активности ученика: Слушање, памћење, посматрање, препознавање,  упоређивање,  уочавање, разликовање, именовање, разговор,  

постављање питања, причање, замишљање, описивање, цртање, бојење, читање, писање,  анализирање, откривање, закључивање, образлагање,  

груписање, примењивање, сарађивање, процењивање, играње. 

 

Међупредметно повезивање: Српски језик: описивање, причање на основу слика и сопственог искуства; Математика: облици, линије; 

упоређивање по дужини (дуже, краће, најдуже, више, ниже, најниже); Свет око нас: врсте материјала, природа. 

 

Начин провере остварености:  Формативно  оцењивање:  Ученичка мотивација и ставови у односу на извођење и стваралаштво, квалитет 

перцепције и начин размишљања, допринос за време групног рада, даје решење за проблем, изражајно и стваралачко ангажовање ученика. 
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Глобални план      Предмет :  Ликовна култура           Разред: други                година:  2021/2022 . 

 

Ред. 

број 

Област/т

ема 
Исходи предмета 

Месец Тип часа Укуп

но 
IX X XI XII I II II

I 

IV V VI обр

ада 

Утв

рђи

вањ

е           

 

1. 
 

ОБЛИЦИ 

 

– користи материјал и прибор на безбедан и одговоран 

начин;  изрази, одабраним материјалом и техникама своје 

емоције, машту,   сећања и замисли;  користи једноставне 

информације и одабрана ликовна дела као подстицај за 

стваралачки рад; идентификује истакнути део целине и 

визуелне супротности у свом   окружењу; 

– упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела;  преобликује, самостално или у сарадњи 

са другима, материјале и   предмете за рециклажу; 

8 10 6 8       22 10 32 

2. ПРОСТОР 

– упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела;   изражава мимиком и/или телом 

различита расположења, покрете и кретања; 

– повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте; 

– пружи основне информације о одабраном музеју; 

– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања 

може применити 

   2 2 8 2    8 6 14 

2. 

СПОРАЗУ-

МЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

– тумачи једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу; користи једноставне информације и 

одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад; 

– изражава мимиком и/или телом различита расположења, 

покрете и   кретања; 

– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања 

може применити;   изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту,  сећања и замисли. 

      6 6 2  10 4 14 

3. 
ЛИКОВНЕ 

ИГРЕ 

 – изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај 

уметничког  дела; 

– изражава мимиком и/или телом различита расположења, 

покрете и  кретања; 

– изрази, одабраним материјалом и техникама своје 

емоције, машту,  сећања и замисли; 

– користи једноставне информације и одабрана ликовна 

дела каоподстицај за стваралачки рад. 

        6 6 4 8 12 

УКУПНО:  8 10 6 10 2 8 8 6 8 6 44 28 72 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова 

Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко 

искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању 

музичког наслеђа и културе свога и других народа. 
 

ИСХОДИ 

по завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
САДРЖАЈИ 

- објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине 

тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело;   

разликује различите инструменте по боји звука и изражајним 

могућностима; 

- издвоји основне музичке изражајне елементе; 

- препозна музичку тему или карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

- повезује карактер дела са изражајним музичким елементима 

и инструментима; 

- изговара бројалице у ритму, уз покрет; 

- пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;   

изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;  примењује 

правилан начин певања и договорена правила понашања у 

групном певању и свирању;   свира по слуху ритмичку 

пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у музичким играма;  -повезује почетне 

тонове песама; 

- повезује ритам са графичким приказом; 

- објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;  

- учествује у школским приредбама и манифестацијама; - 

направи дечје ритмичке инструменте; 

- осмисли покрете уз музику; 

- осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке 

игре помоћу различитих извора звука; 

- осмисли одговор на музичко питање; 

- осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст; 

- према литерарном садржају изабере од понуђених, 

одговарајући музички садржај; 

- поштује договорена правила понашања при слушању и 

извођењу музике. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ  

Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. Однос звук-лик, 

музика-радња.  Композиције које илуструју различита осећања. 

Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање (кратак-дуг), јачина 

(гласан-тих), висина (висок-дубок). 

Композиције које илуструју различите боје људског гласа и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа, два 

инструмента, један свирач, група свирача, оркестар). 

Различити жанрови везани за ситуације значајне у животу ученика. 

Музичка прича. Композиције различитог карактера и елементи музичке 

изражајности (мелодијска линија, темпо, ритам, динамика).   Музички 

бонтон.  Музика и здравље.  Носиоци звука (цд плејер, рач). 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ  

Изговор бројалице у ритму уз покрет.  Звучне ономатопеје и илустрације  

Правилан начин певања - држање тела и дисање. 

Правилна дикција - изговарање брзалица и бројалица. 

Певање песама по слуху различитог садржаја и карактера. 

Певање песама уз покрет - песме уз игру и народне песме. 

Певање модела и наменских песама и повезивање њихових почетних 

тонова уз боју (а1 бела, ха1 љубичаста боја). 

Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на њима. 

Инструментална пратња по слуху уз бројалице и песме - пулс, ритам, 

груписање удара. Певање и извођење музичких игара уз свирање на 

дечјим инструментима - песме уз игру, дидактичке игре, музичке 

драматизације.  Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 

ритмичким инструментима и на алтернативним изворима звука. 

Музички бонтон.  

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВ

О  

 Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала. 

Стварање једноставне ритмичке пратње коришћењем различитих извора 

звука.  Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 

Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, звучних 

ономатопеја и илустрација на краћи литерарни текст. 

Кључни појмови садржаја: звук, тон, певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон. 
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НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  МУЗИЧКА КУЛТУРА  У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. год. 

 

Планирање наставе и учења:  Настава се планира  на основу  Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гласник РС-„ Просветни гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019) који се примењује од школске 2019/2020. године и 

препорукама за оствривање програма. Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњих, оперативних планова и припрема за час, дан 

или седмицу. 

 

Методе и технике: разговор, демонстрација (показивање), кооперативна,  интерактивна, перцептивне, игра, певање, учење кроз игру. 

Активности наставника:  планира,организује, бира садржаје, усмерава, реализује, демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућује примену 

наученог, прати резултате рада. 

Активности ученика: Слушање, памћење, посматрање, препознавање,  упоређивање,  уочавање, разликовање, именовање, разговор,  

постављање питања, причање, замишљање, описивање, цртање, бојење, читање, писање,  анализирање, откривање, закључивање, образлагање,  

груписање, примењивање, сарађивање, процењивање, играње. 

Међупредметно повезивање:  

Начин провере остварености:  Формативно  оцењивање:  Ученичка мотивација и ставови у односу на извођење и стваралаштво, квалитет перцепције и 

начин размишљања, допринос за време групног рада, даје решење за проблем, изражајно и стваралачко ангажовање ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Глобални план      Предмет : Музичка  култура           Разред: други                година:  2021/2022 . 
 

Област/Тема Месец Тип часа 

 

У
к

у
п

н
о
 

  

Ред. 

бро 
Назив Исходи предмета 

На крају разреда ученик ће бити у стању да: 

IX X XI XII I II III IV V VI 

О
б

р
а

д

а
  

У
т

в
р ђ
и

в
а

њ
е 

 

1. Музичко 

извођење 

– издвоји основне музичке изражајне елементе; 

– препозна музичку тему или карактеристични мотив 

који се понавља у слушаном делу; 

– повезује карактер дела са изражајним музичким 

елементима и инструментима; 

– изговара бројалице у ритму, уз покрет; 

– пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења;  

- изводи уз покрет музичке и традиционалне игре; 

– примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању; 

– свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме, 

једноставне  аранжмане; 

– повезује почетне тонове песама – модела и 

једноставних наменских песама са бојама; 

– повезује ритам са графичким приказом; 

– објашњава својим речима доживљај  извођења. 

3 3 4 3 1 3 3 3 1 1 21 2 23 

2. Слушање 

музике 

– oбјасни својим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело;  разликује различитe инструменте по 

боји звука и изражајним могућностима; 

– поштује договорена правила понашања при слушању и 

извођењу музике; 

– користи, самостално или уз помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука. 

1 1  1  1 1  2  5 2 7 

3. 

 
Музичко 

стварала-

штво 

– учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке инструменте; 

– осмисли покрете уз музику; 

– осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука; 

– осмисли одговор на музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст; 

– према литерарном садржају изабере од понуђених, 

одговарајући музички садржај. 

1   1   1  1 1 0 5 5 

УКУПНО 5 4 4 5 1 3 5 3 4 2 28 8 36 
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ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и 

рада. 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

 - примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела; 

- успостави правилно држање 

тела; 

- правилно дише током вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу; 

- изведе дечји и народни плес; 

- користи основну терминологију 

вежбања; 

- поштује правила понашања у и 

на просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

   

Ходање и 

трчање  

Ходање:  кратким корацима,  дугим корацима, 

- у различитом ритму,- ходање опружањем  стајне ноге, ходање са 

реквизитом, 

- ходање са променом правца и смера, 

- ходање комбиновано са различитим покретима, ходање преко ниских 

препрека, 

- елементарне игре са ходањем. 

Техника трчања: трчање преко препрека, 

- трчање са променом ритма, трчање са променом правца и смера, брзо 

трчање стартом из различитих почетних положаја,  трчање 30 м;  

елементарне игре са трчањем.  

 

Скакања и 

прескакања  

 

Прескакање вијача, палица и других реквизита поређаних на тлу 

једноножним и суножним одскоком. 

Комбинације скокова, 

Скок удаљ и увис из места и залета. 

Скок са повишене површине. 

Припремне вежбе за прескок: 

игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања. 
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реквизитима у просторима за 

вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија и бодри учеснике у игри 

на начин којим никога не вређа; 

- прихвати победу и пораз као 

саставни део игре и такмичења; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

- уочава улогу делова тела у 

вежбању; 

- уочи промене у расту код себе и 

других; 

- препозна сопствено болесно 

стање и не вежба када је 

болестан; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању 

простора у коме живи и борави; 

- наведе врсте намирница у 

исхрани; 

- препознаје везу вежбања и 

уноса воде; 

- повеже ходање и трчање са 

позитивним утицајем на здравље; 

- препозна лепоту покрета у 

вежбању; 

- се придржава правила вежбања; 

- вреднује успех у вежбању; 

Бацања и 

хватања  

Ходање и трчање са котрљањем лопте. 

Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис без и са окреом за 360о. 

Вођење лопте једном и другом руком у месту и кретању. 

Додавање лопте једном и другом руком. 

Вођење лопте у ходању и трчању. 

Гађање лоптом у импровизовани кош, ниски кош и гол. 

Елементарне игре са вођењем, додавањем и гађањем лоптом у циљ. 

Штафетне игре и друге елементарне игре лоптом (вођење, хватање, 

додавање). 

Пузања, 

вишења, 

упори и 

пењања 

 Помицање на дохватном вратилу са погрченим ногама у вису предњем. 

Помицање у вису предњем окретањем за 180о, са укрштеним хватом.  

Њихање уз помоћ.  

Проширени садржаји  

Узмак корацима уз косу површину. 

Бочно пењање уз лестве са наизменичним прехватањем и опирањем 

истовремено обема ногама. 

Вежбе на тлу  

 Основни садржаји  

Два повезана колута напред. Колут напред и скок пруженим телом. 

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. Колут назад. 

Састав од научених елемената.  Игре усвојених вежби.  

Проширени садржаји  

Колут напред из упора стојећег опружених ногу. 

Колут преко лопте. Одељењско такмичење са задатом комбинацијом 

вежби.  

Вежбе 

равнотеже  

 Основни садржаји  

Мала вага на тлу, клупи и ниској греди. 

Ходање привлачењем на целом стопалу и успон. 

Ходање опружањем стајне и предножењем замајне ноге. Ходање уназад 

на греди. 

Састав из првог разреда допунити наученим вежбама.  

Проширени садржаји  

Наскок кораком на греду.Чучањ и окрет у чучњу за 90
о
 и 180

о
. 

Одељенско такмичење.  
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Вежбе са 

реквизитима  

Вежбе обликовања сареквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита. 

Прескакање вијаче на различите начине. 

Дизање и ношење предмета и реквизита на различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима. 

Игре са ластишом. 

Полигон и елементарне игре уз коришћење реквизита 

Плес и 

Ритмика 

 Основни садржаји  

Народно коло и дечији плес по избору. Повезивање елемената из првог 

разреда у композицију - састав. 

Основни ритмички покрети са реквизитима.  

Проширени садржаји  

Прескакање вијаче уназад. Комбиновано прескакање вијаче напред-назад.  

Ходање и трчање са бацањем и хватањем лопте и обруча.  Вежба са 

вијачом 

Полигони Кобиновани полигон од  усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура 

вежбања и 

играња 

Основни термини у вежбању.  Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. Правила елементарних игара.  Некад изгубим, 

а некада победим. 

Навијам пристојно. 

Здравствено 

васпитање  

Моје здравље и вежбање.  Мишићи, зглобови и кости мога тела. Телесни 

развој.Лична хигијена.Хигијена простора за вежбање. 

"Шарени-разноврсни оброк" - правилна исхрана. 

Значај воде за организам и вежбање. 

 

Кључни појмови садржаја: базична кретања, вежбање, игра, здравље, васпитање. 
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 НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ   У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. год. 

 

Планирање наставе и учења:  Настава се планира  на основу  Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гласник РС-„ Просветни гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019) који се примењује од школске 2019/2020. године и 

препорукама за оствривање програма.  

Остваривање наставе:  

Методе и технике: разговор, демонстрација (показивање), кооперативна,  интерактивна, игра, певање, учење кроз игру. 

Активности наставника:  планира,организује,  усмерава,  демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућује примену наученог, прати резултате 

рада. 

Активности ученика:  посматра, препознаје,  упоређује,  уочава, разликује, именује,   постављање питања, изводи, процењује. 

Међупредметно повезивање: Српски језик, Свет око нас, Музичка култура. 

Начин провере остварености:  Формативно  оцењивање: стање физичких способности, стање здравља и хигијенских навика, достигнути ниво 

савладаности моторичких вештина., однос према раду. 

 

Глобални план      Предмет : ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ       Разред: други                година:  2021/2022 . 

 

Област/Тема Месец Тип часа 

 

У
к

у
п

н
о
 

 Ред. 

број 
Назив Исходи предмета 

 

На крају разреда ученик ће бити у стању да: 

 

IX X XI XII I II III IV V VI 

О
б

у
к
а
 

У
в
еж

б
. 

 

1. 

М
о

т
о

р
и

ч
к

е 
в

еш
т
и

н
е 

Ходање и 

трчање 

– комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– разликује правилно од неправилног држања 

тела; 

– успостави правилно држање тела; 

– правилно дише током вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 

музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– поштује правила игре; 

– навија и бодри учеснике у игри на начин којим 

никога не вређа; 

– прихвати победу и пораз као саставни део игре 

и такмичења. 

9 8 8 7 6 2 9 11 7 7 39 35 74 

Скакање и 

прескакање 

Бацање и 

хватање 

Пузање, 

вишење, упори 

и пењања  

Вежбе на тлу 

Вежбе 

равнотеже 

Вежбе са 

реквизити-ма 

Плес и ритмика 

Полигони 
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2. Физичке 

способности 

– примени једноставнe, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна природна 

и изведена кретања; 

– користи основну терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање; 

– поштује мере безбедности током вежбања; 

– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима за 

вежбање. 

2 3 1 4 2 2 4 2 2 1 4 19 23 

3. Физичка и 

здравствена 

култура 

– уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 

– уочава улогу делова тела у вежбању; 

– уочи промене у расту код себе и других; 

– препозна сопствено болесно стање и не вежба 

када је болестан; 

– примењује здравствено-хигијенске мере пре, 

у току и након вежбања; 

– одржава личну хигијену; 

– учествује у одржавању простора у коме живи 

и борави; 

– наведе врсте намирница у исхрани; 

– препознаје везу вежбања и уноса воде. 

 

1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 4 7 11 

УКУПНО 12 13 10 13 9 5 14 13 10 9 47 61 108 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА – 36 часова 

 

 
Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као облик образовно-

васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. Усмерена је на 

достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, 

технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у 

функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 

 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес уважавајући специфичности наставних предмета 

у другом разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости; 

коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости; повезивање 

садржаја свих наставних предмета и употреба савремених информационо-комуникационих технологија. Зато ова врста наставе омогућава да 

наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује 

разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација ученика. 

Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално проналажење 

информација; способност решавања проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду; 

доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузимање одговорности. 

 

Технике и методе рада: кооперативна,интерактивна,перцептивне,амбијентално учење, учење кроз игру, демонстрација (показивање, разговор. 

Самостално  учење и  проналажење информација, учење путем решавања проблема , рад у групи, сарадња. 

Активности ученика: Заједно с наставником бирају тему, предлажу или бирају понуђене теме;у оквиру група деле улоге ради успешније 

реализације задатка; прихватају обевзе у изради задатка; утврђују облике презентовања резултата својих истраживања;истражују према унапред 

утврђеним задацима; обједињују резултате према прихваћеним правилима; извештавају о резултатима свог рада; ученици оцењују  процес, своју 

улогу и допринос у процесу учења. 

Активности наставника:  предлаже теме, помаже ученицима; формира групе ученика; унапред разрађује задатке и припрема потребне ресурсе;  

организује расправу и учествује у њој;  прати и усмерава рад ученика; упућује ученике како да обједине резултате; организује презентацију; 

процењује резултате реализованих активности и ефекат свог рада. 

Међупредметно повезивање: Српски језик, свет око нас, грађанско васпитање, ликовна култура, музичка култура, математика, дигитални свет.  

Начин вредновања пројекта: Креирање инструмената за вредновање рада група током реализације пројекта 

-Креирање инструмената којим ученици самовреднују рад групе. 

Начини представљања пројекта: плакат, сценски програм, презентација. 
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Годишњи план рада пројектне наставе 

Месец Број часова Понуђене теме Број часова  ИСХОДИ 

 

 

Септембар 

 

 

4 

Сликовни распоред 

 

2 -Повезује олик предмета са његовом 

употребном функцијом 

-Користи геометријске облике у 

ликовном стваралаштву 

-Преузимају одговорсност за избор  

-Науче како да бирају књигу 

-Направе своју сликовницу 

-Научи како да користи енциклопедију 

-Проналази одговоре из различитих 

извора 

-Разликује материјале од којих је нешто 

направљено 

-Разликује и повезује својства 

материјала   

-уме да сарађује 

-уме да презентује 

 

Наше нове игре 

 

2 

Значај саобраћајног знака за ђака 

 

2 

Тако ми се хтело да упознам тело 

 

2 

У слављу бринемо о здрављу 2 

Октобар 5 

Морам, могу, смем и хоћу 

 

2 

Шарени оброк 

 

2 

Млади за старе 

 

2 

Наше место на једном месту 4 

Новембар 4 

Жута чаробница  

 

2 

У знању је моћ када треба помоћ 

 

4 

Човек иште земљиште 

 

2 

Кад нас чека полигон препрека 

 

2 

Кад ластиш замени теретану 2 

Децембар 4 

Помозимо врапцима 

 

2 

Друштвене игре некада могу и сада 

 

2 

Задруга за друга 

 

2 

Празници у слици и прилици 

 

2 
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Јануар 3 

Кад олуја, мећава и гром терају по свом 

 

2 

Игра чула 

 

2 

Трагом славног сликара 

 

2 

Од творца до дворца 2 

Фебруар 2 

Дневник прочитаних књига 

 

2 

Одељењска енциклопедија за децу 

 

4 

Какве слике – такве временске прилике 

 

2 

Сви путеви воде до воде 2 

Март 4 

Насмејане саксије 

 

2 

Наш зелени кутак у учионици 

 

2 

Пролећни карневал 

 

2 

Еко-поруке нам иду од руке 

 

2 

Април 4 

Наша вицотека 2 

Удружење „Дрвенко” 4 

Шта се крије иза мимикрије 2 

Најближа река нас чека 2 

Мај 4 

Од тањира до сувенира 4 

Дневник наставе у природи 2 

Позориште лутака 4 

Око астала у друштву материјала 2 

Јун 2 
Од старога ново 2 

Дан шарене обуће 2 
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Б. ОБАВЕЗНО ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

 

Циљеви и задаци: 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: 

историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и 

постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 

виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 

доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

-развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према 

људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

-развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 

феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе, 

-развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као 

и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности 

и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

-изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци 

и другим областима; 

-изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, 

људима и природи. 
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Садржаји програма 

број 

часо

ва 

Начини 

извођења 

наставе 

Циљеви и задци садржаја програма 

Бог је заједница личности Оца, Сина и 

Светога Духа (биће као заједница, као 

љубав) 

6 

фронтални 

индивидуал

ни 

-схватање да је постојање израз заједништва личности, а да 

личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу 

-хватање да је Бог заједница конкретних личности : Оца , Сина и 

Светога Духа 

Структура Литургије – цркве епископ, 

свештеници, ђакон и народ) 
6 

фронтални 

индивидуал

ни 

- упознају структуру Литургије 

- пазликују радње на Литургији 

- постану чланови Литургијске заједнице 

Литургија откривење Бога (литургијско 

искуство Бога, личности, слободе, 

љубави. Бог  као биће заједнице) 

6 

фронтални 

индивидуал

ни  групни 

-Уоче да се на Литургији пројављује Бог као заједница личности: 

Оца, Сина – Христа и Светог Духа 

-да богољубље истовремено значи човекољубље 

Литургија је и присуство Христово и 

ишчекивање доласка Христовог 

(љубављу према Христу чинио да је Он 

присутан међу нама на литургији иако је 

физички одсутан) 

3 

фронтални 

индивидуал

ни 

-уоче да је Исус Христос, и ако физички одсутан, присутан на 

Литургији као плод наше љубави према Њему 

Постојање природе је израз љубави Бога 

и човека 
11 

фронтални 

индивидуал

ни 

-на прави начин схвате заједницу Бога и човека кроз заједницу 

љубави и као заједницу љубави 

Бог је створио свет да с њим има вечну 

заједницу љубави преко човека и да у тој 

заједници човек буде вечно и 

непоновљиво биће 

4 

фронтални 

индивидуал

ни 

- уоче да Литургија није обичан догађај 

- да је Бог жива личност која је постала човек и зато среће преко 

човека на Литургији 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова 

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, 

отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва. 

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

- разликује понашања појединаца која доприносе или 

ометају функционисање и напредовање групе; 

- успоставља, гради и чува успешне односе са члановима 

групе којој припада; 

- искаже своја осећања и потребе на начин који не 

угрожава друге; 

- препозна и уважи осећања и потребе других; 

- наведе и својим речима објасни основна права детета 

садржана у Конвенцији о дечјим правима; 

- прихвата и образлаже на примерима из живота да свако 

дете има иста права без обзира на различитости; 

- препозна ситуације кршења својих и туђих права и 

показује спремност да тражи помоћ; 

- се договара и одлучује у доношењу правила групе и да 

се понаша у складу са њима; 

- наводи примере међусобне повезаности права и 

одговорности; 

- разликује ненасилну од насилне комуникације међу 

члановима групе на примерима из свакодневног живота, 

из књижевних дела које чита и филмова које гледа; 

- саслуша излагање саговорника без упадица и са 

уважавањем; 

- даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу свих 

страна у сукобу; 

- представи шта садржи и чему служи Правилник о 

безбедности ученика његове школе; 

- се понаша у складу са Правилником о безбедности 

ученика; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у 

различитим групама 

 

 Групни идентитет  

Ко смо ми - сличности и разлике? 

Групе којима припадамо (породица, одељење, школа, спортски 

клуб, музичка школа...). 

Од чега зависи функционисање и напредак групе: комуникација, 

сарадња, узајамно подржавање, блискост. Понашања појединаца 

која ојачавају или ометају односе у групи.  

Осећања  

Изражавање сопствених осећања. 

Осећања других, како их препознајемо и уважавамо. 

Веза осећања са мислима и понашањима.  

Потребе и права  

Моје потребе и потребе других. 

Осећања, потребе, вредности и начин њиховог остваривања. Веза са 

правима.  

Права детета  

Конвенција о дечјим правима. 

Различити смо, али су нам права иста. 

Људска права важе свуда и за сваког.  

Кршење и заштита права  

Нисам посматрач, реагујем на ситуације кршења права деце у 

одељењу и школи. 

Знам како и коме да се обратим за помоћ. 
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- наводи примере одговорности одраслих и ученика за 

безбедност у школи; 

- препознаје предности, ризике и опасности по себе и 

друге и одговорно поступа при коришћењу мобилног 

телефона и интернета; 

- сарађује и преузима различите улоге на основу 

договора у групи; 

- износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге који 

могу унапредити безбедност ученика у школи; 

- учествује у изради плана једноставне акције; 

- са другим ученицима изводи и документује једноставну 

акцију; 

- доприноси промоцији акције; 

- на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као заједница 

 Школа као заједница  

Вредности школе као заједнице - равноправност, одговорност, 

солидарност, брига за друге, толерантност, праведност, поштење. 

Правила у школи и њихова функција. 

Одговорности ученика и одраслих за функционисање школе као 

заједнице.  

Односи у заједници  

Како радим сам, а како у групи? 

Шта у школи радимо заједно? 

У чему смо добри? У чему бисмо могли бити бољи? 

Како комуницирамо у групи? Насилна и ненасилна комуникација.  

Сукоби: Узроци сукоба и шта са њима. Сукоб из угла оног другог. 

Посредовање у сукобу. Конструктивно решавање сукоба. 

ПРОЦЕСИ 

У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Школа као безбедно 

место 

Безбедност ученика у школи  

Ученици имају право на заштиту и безбедност. Правилник школе о 

безбедности ученика. 

Безбедност ученика у школи и школском дворишту, на путу између 

куће и школе, ван школе - на излету и на настави у природи. 

Безбедност ученика је одговорност свих - запослених у школи, 

ученика, родитеља, институција ван школе. 

Безбедно и небезбедно понашање на интернету. Одговорна 

употреба мобилног телефона. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Школа као безбедно 

место за све 

Како учинити школу безбедним местом за све - планирање и 

извођење једноставне акције.  

Кораци у планирању и извођењу акције. 

Избор теме/проблема/активности којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције - подела улога, договор о 

роковима, начину реализације. 

Извођење и документовање акције - видео-снимци фотографије, 

текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе - приказивање другим 

одељењима, родитељима и сл., прављење постера или паноа, 

објављивање прилога у школском листу. 

Вредновање акције - чиме смо задовољни, шта је могло бити боље. 

Кључни појмови садржаја: група, школа као заједница, безбедност у школи. 
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НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. год. 

 

 

  Технике и методе рада: кооперативна,интерактивна,перцептивне,амбијентално учење, учење кроз игру, демонстрација (показивање, разговор, 

проналажење информација, учење путем решавања проблема , рад у групи, сарадња 

 Активности  ученика: слушање, памћење, посматрање, препознавање, уочавање, упоређивање, разликовање, именовање, постављање питања, 

разговор, причање, читање, писање, образлагање, примењивање, сарађивање, процењивање, промовисање. 

Активности наставника: планира,ораганизује, бира садржаје, усмерава ,реализује, демонстрира,објашњава, даје упутства, омогућује примену 

наученог, партнер у учењу, обезбеђује ресурсе,прати ефекте сопственог рада, прати ефекте рада ученика.  

Начин провере остварености исхода: Формативно  оцењивање Идентификација ситуација у којима ће ученици стећи и показати понашање у складу са 

прописаним исходима. Инструменти за проверавање остварености прописаних исхода (разговор, посматрање), текстови, снимци, постери. 
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Г.  ООББЛЛИИКК  ООББРРААЗЗООВВННОО--  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  
ДОПУНСКА НАСТАВА -  СРПСКИ ЈЕЗИК  

Циљ.: Oвладавање основним  знањима  и умењима из области српског језика предвиђених  програмом  другог разреда 

 Садржаји и исходи  за  остваривање  допунске  наставе  су у  зависности од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  овладавању 

планираних  исхода. 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Начин и поступак остваривања 

Исходи  

На крају другог разреда ученик ће бити у стању 

да: 

Језик  

-Глас и слог;   -Врсте речи   

-Реченице: обавештајне, упитне, 

заповедне и узвичне. 

-Потврдне и одричне реченице. 

-Велико слово: писање назива 

држава, градова и села (једночланих 

и вишечланих) и једночланих 

географских назива. 

Књижевност  

-стих, строфа, рима; 

-народна успаванка; 

-басна;  бајка; 

-тема, место и време збивања, 

редослед догађаја; 

-главни и споредни лик (изглед, 

основне особине и поступци); 

лица у драмском тексту за децу. 

-усавршавање читања и писања 

(ћирилица) 

-увежбавање читања и писања 

(латиница) 

Језичка култура 

-Усмено причање о догађајима и 

доживљајима 

-Препричавање 

-Описивање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Технике и методе рада: 
индивидуална, 

индивидуализована, интерактивна 

настава; вербална, текстуална, 

илустративна, демонстративна, 

игра, метода писаних радова; 

Активности  ученика: 

Слушање, памћење, посматрање, 

препознавање, уочавање, 

упоређивање, разликовање, 

именовање, постављање питања, 

разговор, причање, читање, 

писање, образлагање, 

примењивање, сарађивање, 

процењивање. 

 Активности наставника: 

припремање,организовање, 

посматрање, праћење, 

објашњавање, помагање, 

показзивање, усмеравање, 

подстицање, процењивање, 

вредновање, саопштавање. 

Начин провере остварености 

исхода: разговор, посматрање, 

десетоминутне провере знања, 

диктати, мерење брзине читања и 

писања. 

Влада основном техником читања 

ћириличног и латиничног текста. 

-Пише штампана и писана слова ћирилице и 

латинице; 

Препознаје реченице, речи, гласове и слова. 

Препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, заповедне). 

Почиње реченицу великим словом, завршава 

је одговарајућим интерпункцијским знаком; 

Употребљава велико слово приликом 

писања личних имена/презимена и назива 

насеља. 

Разликује песму од приче; одговара на 

једноставна питања у вези са текстом; 

познаје и користи основне делове текста 

(наслов, име аутора, садржај текста); 

препознаје основну тему текста; процењује 

да ли му се садржај текста допада. 

Постиже напредак у развијању слободе у 

вербалној комуникацији и развоју 

комуникативних способности. 

 Уме својим речима да прича на задату тему.  

Уме да преприча краћи текст на основу 

датог плана препричавања. 

Уме својим речима да описује илустрацију, 

предмет, биће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4 
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МАТЕМАТИКА – допунска настава 

Циљ. Овладавање основним  знањима  и умењима из области  математике  предвиђених за други разред  

Садржаји и исходи  за  остваривање  допунске  наставе  су у  зависности од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  овладавању 

планираних  исхода. 

 

Тема/област 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Исходи  

На крају другог разреда ученик ће бити у стању да: 

Природни бројеви до 100 

-сабирање и одузимање бројева 

до 100 

- таблица множења 

-таблица дељења 

13 

- Технике и методе рада: 

индивидуална, 

индивидуализована, 

интерактивна настава; 

вербална, текстуална, 

илустративна, 

демонстративна, игра, метода 

писаних радова; Активности  

ученика: 

Слушање, памћење, 

посматрање, препознавање, 

уочавање, упоређивање, 

разликовање, именовање, 

постављање питања, разговор, 

причање, читање, писање, 

образлагање, примењивање, 

сарађивање, процењивање. 

 Активности наставника: 

припремање,организовање, 

посматрање, праћење, 

објашњавање, помагање, 

показзивање, усмеравање, 

подстицање, процењивање, 

вредновање, саопштавање. 

Начин провере 

остварености исхода: 

разговор, посматрање, 

десетоминутне провере 

знања, диктати.  

-зна да прочита и запише дати број и уме да упореди 

бројеве по величини; 

-зна да користи знак + за сабирање 

-зна да користи знак – за одузимање 

-зна да сабира бројеве до 20 без прелаза преко десетице, 

-зна да сабира бројеве до 20 са прелазом преко десетице; 

-зна да сабира и одузима бројеве у првој стотини без 

прелаза преко десетице; 

-зна да сабира и одузима бројеве у првој стотини са 

прелазом преко десетице; 

-зна таблицу множења 

-зна таблицу дељења 

-уме да решава једноставне текстуалне задатке са једном 

рачунском операцијом 

- уме да разликује предмете по облику и именује 

предмете облика круга, правоугаоника и квадрата. 

- уме да разликује предмете по облику и именује 

предмете облика коцке, квадра, ваљка, пирамиде и купе. 

- уочи, именује и црта линије, тачку и дуж; 

- уме да упоређује дужи по дужини; 

- правилно користи лењир 

-уочава и црта квадрат и правоугаоник на квадратној 

мрежи; 

-зна јединице за мерење дужине: метар, дециметар, 

центиметар 

-уме да измери дужину дужи; 

-зна јединице мере за време и уме да се оријентише уз 

помоћ часовника. 

Геометрија 

-Коцка, квадар, лопта, ваљак 

-Тачка,  дуж, права, 

правоугаоник, квадрат 

 

 

2 

Мерење и мере 

- Мере за дужину 

- Мерење времена 

- Часовник  

 

3 
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Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

-септембар 

 Упознавање са планом рада за ову школску годину 

 Кућни ред у школи 

 Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

 

-октобар 

 У сусрет Дечијој недељи 

 Учешће у активностима Дечије недеље 

 Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 

-новембар 

 Правилна исхрана 

 Ругати се не значи шалити се 

 Шта замерам родитељима 

 Вршњачка едукација о одрживом развоју 

-разговор 

 -дискусија 

-едукативна радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за јавно здравље 

-децембар 

 Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички 

обрачуни, непожељног понашања 

 Превенција насиља – педагог школе 

 Породични и други празници 

 Весело одељенско дружење  

-разговор  

-дискусија 

-едукативна радионица 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

-јануар 
 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Ведар одељенски састанак и зидне новине 

-разговор 

- едукативна радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

 Гледали смо, интересује ме... 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко  

 Чистоћа је пола здравља 

-разговор 

-дискусија 

- едукативна радионица 

-ученици 

-одељенски старшина 

 

-март 

 

 

-  Живот у одељењу – однос дечака и девојчица 

-   Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање 

-   Када бих могао, променио бих... 

-  Учествујемо у прослави Дана школе 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-дискусија 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

-април 

-    Све што знамо о штетности никотина, алкохола и дроге 

-     Кад имаш проблем... 

-   Лепо понашање: на улици, у школи, породици, биоскопу... 

-    Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

-мај 

- Лепа реч и гвоздена врата отвара  

-    Мој хоби 

-   Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској заједници 

-дискусија 

-разговор 

- едукативна радионица 

-  ученици 

-одељенски старешина 

-јун 
-    Покажи шта знаш 

-    Ведар одељенски састанак 
-разговор 

- едукативна радионица 

-ученици 

-одељенски старешина 
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НАСТАВА У ПРИРОДИ: 

Наставне области 
Број 

часова 

Активности у 

образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 6 

- посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- писање 

- читање 

- дијалошка 

- текстуална 

- писаних радова 

- излагања 

- Развијање способности посматрања и  уочавања  

богатства облика, боја, звукова и гласова у природи  

- Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, разумеју и 

изражавају слике и осећања  

  израженим у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 4 

- процењивање 

- израда задатака 

уочавање 

- практицан рад 

- закључивање 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- писаних радова 

- Примена стечених знања на решавање задатака 

различитог типа 

 

Природа и друштво 4 

- разгледање 

- посматрање 

- уочавање      сличности 

  и разлика 

 

- дијалошка 

- систематско посматрање 

- текстуална 

- писаних радова 

- Проширивање знања о лековитим водама 

- Упознавање сведока прошлости 

- Уочавање разлика и сличности међу кра 

  јевима 

Музичка култура 3 

- певање 

- играње 

- слушање 

- извођење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 

- Певање и играње научених игара, разви- 

  јање стваралаштва, креативности и ори- 

  гиналности 

Физичко васпитање 5 

-  трчање 

- шетање  

- такмичење 

- одржавање личне  

  хигијене 

- игра 

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  

  упорности, спретности, такмичарског 

  духа, толеранције, координације и фи- 

  зичких способности 

- Развијање хигијенских навика ради ефи 

  каснијег очувања здравља и повећања  

  отпорности организма  

Ликовна култура 2 

- посматрање 

- цртање 

- сликање 

- израда 

- дијалошка 

- демонстративна 

- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу непо - 

  средног опажања околине 

- Развијање смисла за лепо и уредно  

Грађанско вапитање 1 

- причање 

- цртање 

- дијалошка 

- парактичан рад 

- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 

- Поштовање разлика 

- Уважавање својих и туђих потреба 
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ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

7 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- посматрање и описивање 

   

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и њеном 

очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, природним 

објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 

ученика 

Културно-забавне 

активности 
7 

- играње 

- певање 

- креирање маски и  

  фризура 

- имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање 

другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

 

Час одељенског 

старешине 
4 

- причање 

- размена искуства 

- прилагођавање  

- учење 

- примена правила  

  понашања 

- излагање 

- разговор 

- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у различитим 

животним ситуацијама 

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу, 

  соби, дискотеци, продавници…) 

- Развијање осећања припадања у групи 

- Развијање толеранције и сарадње 
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Секције 
Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне 

карактеристике и способности ученика. Ученик сам бира секцију и  у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 

 

План рада математичке секције 

Циљ: Овладавање   знањима  и умењима напредног нивоа према стандардима  из области  математике  предвиђених за други разред. 
 

Тема/област 
Број 

часова 
Начин и поступак остваривања 

Исходи  

На крају другог разреда ученик ће бити у стању да: 

1.Природни  

бројеви  

- природни 

бројеви и 

операције ( 8) 

-решавање 

задатака путем 

једначина ( 6 ) 

-Логички и 

комбинаторни 

задаци ( 6 ) 

20 

- Технике и методе рада: индивидуална, 

индивидуализована, интерактивна настава; 

вербална, текстуална, илустративна, 

демонстративна, игра, метода писаних радова; 

Активности  ученика: 

 посматрање, препознавање, уочавање, 

упоређивање, разликовање, именовање, 

груписање, постављање питања, разговор,  

читање, писање,закључивање,  образлагање, 

примењивање, сарађивање, процењивање. 

 Активности наставника: 

припремање, организовање, 

посматрање, праћење, објашњавање, помагање, 

показзивање, усмеравање, подстицање, 

процењивање, вредновање, саопштавање. 

Ресурси: Математичке степенице 2, наставни 

листови са задацима различитих нивоа; 

Математичарење за ученике 2 разреда, радна 

свеска за додатни рад; Мислиша, збирка 

задатака за други разред. 

Начин провере остварености исхода: 

разговор, посматрање, десетоминутне провере 

знања. 

- уме да сабира  и одузима бројева у табелама, 

дијаграмима; 

 -уме  да уочи правило и настави започети низ бројева; 

-уме да  решава сложеније  једначине са сабирањем, 

одузимањем,множењем и дељењем; 

-зна математичке појмове (вредност цифре, збир парних 

бројева, непарних, парних и непарних, замена места , 

здруживање) и примењује у решавању текстуалних 

задатака, 

-уме да рашчлани сложени задатак и да га представи 

методом дужи;  

- уме да решава магичне квадрате , ребусе и занимљиве 

логичке задаткезадатке 

 

2. Геометрија 

 
6 

3. Мерење и 

мере 

- мере за дужину 

- мере за време 

4 

4. Занимљиви 

задаци 

 

6 
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План и програм драмске секције  

Садржаји програма 
Број 

часова 
Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма 

1.Укључивање ученика у рад секције и договор о раду 1 
Технике и методе рада: 
индивидуална, рад у групи 

интерактивна ; вербална, 

текстуална, демонстративна, 

игра, стваралачка. 

Активности  ученика: 

Слушање, предлагање, 

посматрање, препознавање, 

уочавање, упоређивање, 

разликовање, именовање, 

постављање питања, разговор, 

причање, читање,  образлагање, 

примењивање, сарађивање, 

процењивање. 

 Активности наставника: 

припремање,организовање, 

посматрање, праћење, 

објашњавање, помагање, 

показзивање, усмеравање, 

подстицање, процењивање, 

вредновање, саопштавање. 

Ресурси: „Антологија 

луткарских текстова“ Кр. 

Уштар    „Од игре до 

позорнице“, Зора Бошкан-

Танурџић Дечји часописи  

Материјал са интернета    

„Игрокази“, Начин провере 

остварености исхода: 

слушање, посматрање, учешће у 

извођењу представе. 

Пружа могућност за развој 

стваралачких способности у 

васпитању и образовању детета 

-Драмско изражавање пружа и 

омогућава постизање примарних 

резултата, а то је ослобођеност у 

говору, у покрету, култивисање 

говора, развијање маште, 

флексибилности и стваралачких 

способности 

-Применом система драмских игара 

можемо постићи: 

- увођење у основе драмског 

изражавања; 

 - развијање стваралачких 

способности; 

- потпуније естетско образовање; 

- сазнајно и емотивно богаћење, 

развијање маште; 

 -развој опажања, размишљања и 

слободног изражавања; 

- развој способности за концентацију и 

способности за јавно наступање; 

  -развој способности за самоконтролу, 

досетљивост и самосталност у       

раду; 

- развијање могућности да стечена 

знања употреби на нов начин 
   

2.Упознавање ученика са планом и програмом секције 1 

3-4.Испитивање могућности за казивање драмских текстова 2 

5-6.Вежбе за развој маште, присутност пажње и способности 

памћења 
2 

7.Читање драмског текста уз правилно казивање 1 

8.Вежбе у читању драмског текста 1 

9.Одабирање текстова за учење и игру на тему „Нова година“ 1 

10.-11. Читање текстова, подела улога и учење 2 

12.Читајуће пробе- пробе за столом 1 

13. Увежбавање драмских текстова 1 

14. Рад на учењу подељених текстова 1 

15. Увежбавање текстова и пробе 1 

16. Пробе на позорници 1 

17.Увежбавање драмских текстова 1 

18. Одабирање текстова за Осми март 1 

19. Подела текстова и њихово читање 1 

20. Увежбавање драмских  текстова  1 

21. Наступ за Нову годину 1 

22.  Увежбавање драмских  текстова 1 

23. Учење текста, мимике, покрета, изражавање осећања 1 

24. Пробе на позорници- распоредне пробе 1 

25. Програм поводом 8. марта 1 

26-27. Имитације и пантомиме 2 

28-29. Шале и имитације 2 

30. Текстови по избору ученика 1 

31. Читање текстова по избору ученика 1 

32. Увежбавање одабраних драмских текстова 1 

33-34. Драмски текстови на тему “Безбедност у саобраћају“ 2 

35. Читање драмских текстова „Лепе речи, ненасилна 

комуникација“ 
1 

36. Анализа рада драмске секције 1 
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План рада фолклорне секције  

 

  

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма 

1.Укључивање ученика у рад 

секције и договор о раду 
1 

- Технике и методе рада: интерактивна ; 

вербална,  демонстративна, игра, стваралачка; рад 

у групи. 

Активности  ученика: 

Слушање, предлагање, посматрање, 

препознавање, уочавање, упоређивање, 

разликовање, именовање, постављање питања, 

разговор,   образлагање, примењивање, 

сарађивање, процењивање. 

 Активности наставника: 

припремање,организовање, 

посматрање, праћење, објашњавање, помагање, 

показивање, усмеравање, подстицање, 

процењивање, вредновање, саопштавање. 

Ресурси:изабрана музика,   интернет. 

Начин провере остварености исхода: слушање, 

посматрање, учешће у извођењу. 
 

 

 

 

 

 

- Стимулисати телесни развој 

повећањем кретних способности; 

- Задовољавати потребу за 

кретањем кроз игру; 

- Утицати на развој координације и 

гипкости; 

- Задовољавати потребе ученика за 

групном идентификацијом и 

социјализацијом личности; 

- Развијати способност за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу и 

издржљивости. 
 

2.Дивна, Дивна 2 

3.Ја брдом, брдом 2 

4.Увежбавање научених игара 1 

5.Ја посејах лубенице 2 

6.Дођи Миле у наш крај 2 

7.Увежбавање научених игара 1 

8.Рузмарин  3 

9.Моравац  3 

10.Увежбавање научених игара 1 

11.Ужичко коло 3 

12.Моравско коло 3 

13.Увежбавање научених игара 1 

14.Шумадинка  3 

15.Катанка  3 

16.Увежбавање научених игара 1 

17.Влашко коло  3 

18.Увежбавање научених игара 1 
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ПРОГРАМ РАДА ЛИТЕРАРНО- РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика  

Активности 

наставника  

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Формирање секције, уклључивање 

ученика у рад 
1 

-окупљање 

-договор 

-коментарисање 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

 

- именовање 

чланова и 

одабир 

литературе 

-окупити ученике и изабрати 

литературу за рад 

 
 

Читање пригодних рецитација 

поводом дечије недеље: „Лето 

мирише, Школа зове“, „И ја сам 

дете“, „ Здраво прваци школски 

јунаци“, „Деца су сами себи снови“ 

1 

-демонстрација 

-објашњавање 

-разговор 

-усмено 

излагање 

-писање  

-читање  

-рецитовање 

-причање 

-препричавање 

-увежбавање 

-такмичење 

-илустровање 

-планирање 

-анализа 

-реализација 

-евалуација 

-самоевалуација 

 

-планира 

-реализује 

-процењује 

-усмерава 

-наводи 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија 

кооперативност 

-ствара 

ситуацију 

-процењује 

-слуша,  

-објашњава 

-показује  

-саопштава 

-евалуација 

 

-вербална 

-интерактивна  

-стваралачка 

-индивидуални 

-демонстративна 

-писање  

-читање  

-рецитовање 

-причање 

препричавање 

-увежбавање 

-такмичење 

-илустровање 

 

 

 

-усавршавање усменог и 

писменог изражавања 

-Усавршавање технике израде 

писмених састава (рад на 

развијању осећања и смисла за 

композицију излагања) 

-Развијање и неговање 

писмености ( јасност, 

побвезаност реченица, 

адекватна употреба речи у 

реченици, правилна употреба 

правописних правила) 

-Увођење ученика у елементе 

анализе уметничких текстова 

(разумевање садржине текста, 

поруке, схватање узрочно – 

последичних веза; језик у 

функцији уметничког 

изрражавања) 

-Увођење у основе поетског 

изражавања 

-Развој стваралачких 

способности 

-Потпуније естетско 

образовање 

Изражајно казивање научених 

стихова „ Здраво прваци школски 

јунаци“, „Деца су сами себи снови“ 

1 

Писање сатава на тему: „Дете“ и 

„Другарство“ 
1 

Читање литерарних радова „Дете“ 

и „Другарство“ 
1 

Читање песама и текстова о јесени 1 

Писање састава на тему „Јесен“ 1 

Рецитовање песама и читање 

литерарних радова о јесени 
1 

Причање доживљаја према 

заједничком плану  
1 

„Доживљај који памтим“, писање 

теме 
1 

Читање песама и писање састава на 

тему: „ Нова година“ и „Зима“ 
1 

Рецитовање песама и читање 

литерарних радова 
1 

Припрема за новогодишњу 

приредбу 
 

1 
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Приредба за Нову годину 1 -Сазнајно и емотивно богаћење 

-Подстицање интересовања, 

развој опажања, размишљања и 

слободног развијања 

способности за концентрацију 

и способности за јавне наступе 

-Развијање могућности да се 

претходно стечена знања 

употребе на нов и оригиналан 

начин 

 

-Мотивисање ученика да 

проналазе лепа места, слике у 

уметничким текстовима; 

уопштавање сликовитости речи 

и изражајности у описивању 

слика прирроде 

-Богаћење речника 

-Развијање самосталности у 

раду и подстицање на 

стваралачки рад 
 

Припрема рецитација за дан Светог 

Саве и писање састава на тему: 

„Свети Сава“ 

1 

Увежбавање рецитација и избор 

најуспешнијих литерарних радова 
1 

Прослава дана Светог Саве 
1 

 

Такмичење рецитатора 1 

Припрема рецитатора за Дан школе 1 

Наградни темат поводом Дана 

жена, писање састава 
1 

Увежбавање рецитала 1 

Припрема програма за 8. март 1 

Приредба поводом Дана жена 1 

Писање састава поводом Дана 

школе 
1 

Припрема рецитатора за Дан школе 1 

Увежбавање рецитала и избор 

најуспешнијих литерарних радова 
1 

Прослава Дана школе 

 
1 

Уочавање описа природе у 

књижевним текстовима 
1 

Читање песама и текстова о 

пролећу 
1 

Писање састава о пролећу 1 

Рецитовање песама о пролећу 1 
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План рада ритмичке секције 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Активности ученика  Активности наставника  

Основни облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Окупљање чланова и 

избор музике за игру 

 

2 

-окупљање 

-договор 

-коментарисање 

 

 

 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- именовање 

- игра 

- окупити ученике и 

изабрати музику за рад 

Увежбавање покрета 

на дату музику 
4 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

- стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

 

Избор за најбољи 

плесни пар 

 

2 

 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

- демонстративна 

- игра 

 

 

-стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

 



 70 

Припрема наступа за 

Нову годину 
8 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

 

 

-стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

 

 

Припрема наступа за 

Дан жена 
11 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 
- демонстративна 

- игра 

 

 

стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 
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Плес по избору 

ученика 
4 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

 

стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

Припрема наступа за 

завршну приредбу 
3 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

 

 

 

 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- демонстративна 

- игра 

 

стимулисати телесни развој 

повећањем кретних 

способности 

-задовољити потребу за 

кретањем кроз игру 

-утицати на развој 

кординације и гипкости 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом личности 

-развијање способности за 

доживљавање и стварање 

естетских вредности, лепоту 

кретања, снаге мишића ногу 

и издржљивости 

 

Анализа рада секције 1 

-анализа 

-уочавање 

-оцењивање 

-процењивање 

-разговор 

-објашњавање 
-анализирати рад секције 
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План рада хорске секције 

 
Садржаји 

програма 
Број 

часова 
Активности ученика 

Активности 

наставника  

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Формирање 

секције, 

уклључивање 

ученика у рад 

5 

-окупљање 

-договор 

-коментарисање 

 

- демонстрација 

-објашњавање 

-певање 

 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

 

-оцењивање 

-процењивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-развија кооперативност 

- именовање 

- певање 

- посматрање 

- уочавање 

- демонстрација 

-објашњавање 

-певање 

 

- окупити ученике и 

изабрати песме за рад 

-задовољити потребе 

ученика за групном 

идентификацијом и 

социјализацијом 

личности 

-развијање 

стваралачких 

способности 

-развијање гласовних 

могућности ученика 

-подстицање естетских 

вредности певања 

-анализирати рад 

секције 

Увежбавање 

песама 

„Ми смо прваци“ 

и „Јесен“ 

7 

Увежбавање 

песама за Нову 

годину и Светог 

Саву 

6 

Увежбавање 

песама за 8.март 

и Дан школе 

5 

Увежбавање 

песама за крај 

школске године 

„Видовдан“ и 

„Косовка 

девојка“ 

12 

Анализа рада 

секције 
1 
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План  рада  рецитаторске  секције 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика  

Активности 

наставника  

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
1.Укључивање ученика у рад 

секције   
1 

-Планирање 

-Анализирање 

-Реализација 

-Евалуација 

-Процена 

-посматрање 

-уочавање 

-

демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Планирање 

-Анализирањ 

-Реализација 

-Евалуација 

-Процена 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

развија 

кооперативност 

-посматрање 

-уочавање 

-демонстрација 

-објашњавање 

-играње 

 

 

-Усавршавање усменог 

изражавања  

-Увођење у основе поетског 

изражавања 

-Развој стваралачких 

способности  

-Потпуније естетско 

образовање  

-Сазнајно и емотивно 

богаћење 

-Подстицање интересовања, 

развој  опажања, размишљања 

и слободног изражавања 

-Развијање способности за 

концентрацију и способности 

за јавне наступе 

-Развијање могућности да се 

претходно стечена знања 

употребе на нов и оригиналан 

начин 

-Мотивисање ученика да 

проналазе лепа места, слике у 

уметничким текстовима; 

уопштавање сликовитости 

речи и изражајности у 

описивању слика природе 

-Развијање самосталности у 

раду и постицање на 

стваралачки рад  

-Богаћење речника 

2.Упознавање ученика са планом 

и програмом рада секције 
1 

3.Испитивање могућности за 

правилно казивање стихова, 

текстова 
1 

4.Пригодне рецитације поводом 

Дечије недеље 
1 

5.Увежбавање одабраних 

рецитација 
1 

6.Пријем првака у Дечији савез- 

наступ најмлађих рецитатора 
1 

7.Учимо од старијих другова- 

слушање изражајног рецитовања 
1 

8. Рецитовање дечије поезије 1 
9.Увежбавање изражајног 

рецитовања 
1 

10.Изражајно рецитовање уз 

музику „Деца су украс света“ 
1 

11.Изражајно рецитовање 

„Другарство“ 
1 

12.Казивање омиљених стихова 

напамет научених  по избору 

ученика 
1 

13.Изражајно рецитовање 

стихова ... 
1 

14.... увежбавање изражајног 

читања текста 
1 

15.. . . увежбавање умећа 

рецитовања 
1 
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16.„Нова година“ и „Зима“ – 

увежбавање рецитовања 
1 

17.„Нова година“ и „Зима“ – 

увежбавање рецитовања 

1 

 

18..Нова година - приредба 1 
19.Одабир пригодних текстова 

за 8. март 
1 

20.Подела текстова и њихово 

читање 
1 

21.Увежбавање одабраних 

текстова 
1 

22.Казивање научених стихова 1 
23.Ми- мали песници „Мајци на 

дар“ 
1 

24.Најлепши стихови „Мама 

најнежније биће“ 
1 

25.Програм поводом 8. марта 1 

 

 

  

26.„Школа“- казивање напамет 

научених стихова и њихова 

илустрација 
1 

27.„Од куће до школе“- 

казивање стихова уз музику 
1 

28.Казивање стихова о пролећу 1 

29.„Шаљива песма“ 1 
30/31.„Пачја школа“, Јован 

Јовановић Змај 
1 

32.Заједно пишемо стихове 1 
33/34.Рецитације на тему 

„Безбедност  у саобраћају“ 
2 

35.Читање текстова . . . 1 
36.Анализа рада рецитаторске 

секције 
1  
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План рада Фолклорно- ритмичке секције 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Валцер 

 
2 

-окупљање 

-договор 

-коментарисање 

-сугерише 

-подстиче 

-дискутује 

 

- именовање 

- игра 
- окупити ученике и изабрати музику за рад 

Разгранала грана 

јоргована 
2 

 Планирање 

 Анализирање 

 Реализација 

 Евалуација 

 Процена 

 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планирање 

 Анализирање 

 Реализација 

 Евалуација 

 Процена 

 

 усмерава 

 наводи 

 ствара ситуацију 

 сугерише 

 подстиче 

 дискутује 

 анализира 

 мотивише 

 координира 

 развија 

кооперативност 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 посматрање 

 уочавање 

 демонстрација 

 објашњавање 

 играње 

 

 

 стимулисати телесни развој 

повећањем кретних способности 

 задовољити потребу за кретањем 

кроз игру 

 утицати на развој кординације и 

гипкости 

 задовољити потребе ученика за 

групном идентификацијом и 

социјализацијом личности 

 развијање способности за 

доживљавање и стварање естетских 

вредности, лепоту кретања, снаге 

мишића ногу и издржљивости 

 

,,Дивна,Дивна“-

Народна игра 
2 

Моравац-Народно 

коло 
2 

Чобан тера овчице 2 

,,Качерац“-народна 

игра 
2 

,,Ајде Като''- народна 

игра 
2 

Припрема за 

новогодишњу 

приредбу 

2 

Влашке игре 4 

Припрема за приредбу 

за 8. март 
2 

Диско плесови и 

окретне игре 
2 

Српске народне игре       2 

Савила се бела лоза 

винова 
2 

Влашке игре 1 

Румба-самба 2 

Припрема за завршну 

приредбу 

2 

 

Завршна приредба 1 
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ЕКСКУРЗИЈА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наставне области 
Активности у образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 

- посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- читање 

- дијалошка 

- текстуална 

- излагања 

- Развијање способности посматрања и  уочавања  богатства 

облика, боја, звукова и гласова у при роди  

- Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, разумеју и изражавају 

слике и осећања израженим у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 
- процењивање 

- закључивање 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

 

- Примена стечених знања у свакодневном животу 

Природа и друштво 

- разгледање 

- посматрање 

- уочавање      сличности 

  и разлика 

 

- дијалошка 

- систематско 

посматрање 

- текстуална 

 

- Упознавање сведока прошлости 

- Уочавање разлика и сличности међу крајевима 

- Развијање позитивног односа према националним и 

културним вредностима 

Музичка култура 

- певање 

- слушање 

 

- дијалошка 

- демонстративна 

 

- Подстицање расположења и ведрине 

- Певање и играње научених игара, развијање стваралаштва, 

креативности и оригиналности 

Физичко васпитање 

-  трчање 

- шетање  

- одржавање личне  

  хигијене 

- игра 

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности, упорности, 

спретности, такмичарског духа, толеранције, координације и 

физичких способности 

- Развијање хигијенских навика ради ефикаснијег очувања 

здравља и повећања отпорности организма  

- Формирање ставова о значају физичке активности и боравка 

у природи 

Ликовна култура 
- посматрање 

 

- дијалошка 

- демонстративна 

 

- Опажања околине 

- Развијање смисла за лепо и уредно  

Грађанско вапитање 

- причање 

 

- дијалошка 

- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 

- Поштовање разлика 

- Уважавање својих и туђих потреба 
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Једнодневни излет 
 
Циљ и задаци 
Циљ излета јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно 
упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима. 
Задаци излета су: 
- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
- повезивање и примењивање знања и умења, 
- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање 

позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и 

естетским вредностима, 
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва 

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 
- проучавање објеката и феномена у природи, 
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 
- развој и практиковање здравих стилова живота, 
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња, 
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора, 
- оснаживање ученика у професионалном развоју, 
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 
- развијање способности оријентације у простору. 
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  ПЛАН   АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“  

 Циљ и задаци програма  проистичу из пројекта  „Покренимо нашу децу“   Савеза професора физичког васпитања и спорта у сарадњи са 

Министарством просвете науке и технолошког развоја и компанијом „Књаз Милош“ за ученике од I-IV разреда. 

Циљ: превенција настанка деформитета кичменог стуба, гојазности, кардиоваскуларних и др. болести које настају као последица недовољне 

физичке активности. 

Задаци: 

- Посредна едукација деце и родитеља о значају свакодневне примене физичких активности за здравље; 

- Вежбе за успостављање баланса карлично- бутне мускулатуре; 

- Вежбе за истезање кичменог стуба; 

- Вежбе дисања; 

- Вежбе равнотеже; 

- Елементарне игре. 

Активности су саставни део садржаја наставе у току наставног дана. 

На састанку Стручног већа 27. 08. 2019. год. усвојен је оријентациони распоред активности  у току наставног дана (часови Музичке културе, 

Ликовнe културe, изборни предмети , физичко васпитање, Час одељењског старешине) 

 

Начин и поступци  остваривања програма 

 

 

Методе и технике: разговор, демонстрација (показивање), кооперативна,  интерактивна, перцептивне, игру, учење кроз игру. 

Активности наставника:  планира,организује, бира садржаје, усмерава, реализује, демонстрира, објашњава, даје упутства, омогућује примену 

наученог, прати резултате вежбања. 

Активности ученика: Бирају активности,слушање, памћење, посматрање, препознавање,  упоређивање,  уочавање, разликовање, именовање, 

разговор,  постављање питања,   анализирање,  примењивање, сарађивање, процењивање, играње и стварање нових вежби. 

Међупредметно повезивање: Физичко и здравствено васпитање; Музичка култура, Ликовнe културe, Српски језик, Математика, Свет око нас, Час 

одељењског старешине. 

Начин провере остварености:  Формативно  оцењивање:  Ученичка мотивација и ставови у односу на извођење и стваралаштво, квалитет 

перцепције и начин размишљања, допринос за време групног рада, даје решење за проблем, изражајно и стваралачко ангажовање ученика. 
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МОДЕЛИ ПРОГРАМА 

 

А К Т И В Н О С Т И 

ВРЕМЕ   РЕАЛИЗАЦИЈE 

 

 

(од  VIII  2016. до VI  2017.) 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

ПРВИ МОДЕЛ 

 

„Весела столица“ 

“ Самовредновање у 

функцији развоја 

школе“ 

+ + + + + + + + + + 

„Причам ти причу“           

„Здрава столица“ +          

„Разиграна палица“           

ДРУГИ МОДЕЛ 

„Музичка гимнастика“ +   + +      

„Плеши и заледи се“ + + + + + + + + + + 

 

ТРЕЋИ МОДЕЛ 

„Јесење играрије“ 

1) „Хваталица са 

ометањем“ 

2) „Вук и овце“ 

3) „Огледало“ 

+ + +        

„Зимске играрије“ 

1) „Направи 

Снешка“ 

2)  „Погоди 

Снешка“ 

3) „Ходај мојим 

траговима“ 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

„Пролећне играрије“ 

1) „Змијски реп“ 

2) „Кошење“ 

3) „Лишће и 

плодови“ 

      + + + + 

 „Јутарња гимнастика“ + + + + + + + + + + 

  „Весела  клупа“ + + + + + + + + + + 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Крај првог полугодишта Крај другог полугодишта 
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АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД 

Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

 Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу 

дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања.. 

Разред- Други 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ 

-упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем 

путем школске платформе; 

– користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ 

наставника и/или родитеља/законског заступника); 

– самостално користи дигиталне уџбенике за учење; 

– креира, чува и поново уређује дигиталну слику 

(самостално и/или уз помоћ наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 

– својим речима објасни појам покретне слике; 

– креира елементе покретне слике; 

– креира једноставан графички дигитални материјал 

намењен познатој публици; 

– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже, укључујући интернет; 

– наведе могућности за размену материјала, комуникацију 

и заједнички рад (учење) које су настале захваљујући 

умрежавању дигиталних уређаја; 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 

(20 часова) 

Учење путем школске платформе за онлајн учење. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно графичко изражавање коришћењем 
дигиталног уређаја. 

Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за 

размену материјала, комуникацију и заједнички рад 

који из умрежавања произилазе. 
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– објасни добитке и ризике који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања 

при комуникацији на интернету; 

– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са 

непримереним дигиталним садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин; 

– наведе неке од начина на које корисници дигиталних 

уређаја остављају личне податке у дигиталном окружењу; 

– организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин 

који не угрожава здравље и личну безбедност, као и 

сигурност дигиталног уређаја; 

 предложи начине одлагања електронског отпада који не 

угрожавају животну средину; 

– својим речима објасни појам алгоритам; 

– анализира једноставан познати поступак који садржи 

понављања одређених радњи и представи га 

алгоритамски; 

– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном 

програмском језику; 

– анализира једноставан програм креиран у визуелном 

програмском језику и објасни шта и на који начин тај 

програм ради; 

– уочи и исправи грешку у једноставном програму,  

– креира програм у визуелном програмском језику којим 

управља понашањем расположивог физичког дигиталног 

уређаја. 

 

 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

(6 часова) 

Добици и ризици који произилазе из комуникације 

путем дигиталних уређаја. 

Понашање на интернету – интернет бонтон. 

Остављање личних података при коришћењу 

дигиталних уређаја. 

Примерена реакција у случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив начин. 

Организација времена и услова за рад при онлајн 

учењу. 

Коришћење дигиталних уређаја и заштита животне 

средине. 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

(10 часова) 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне. 

Креирање рачунарског програма у визуелном 

програмском језику. 

Анализа постојећег програма креираног у визуелном 

програмском језику и тумачење функције блокова од 

којих је сачињен. 

Управљање понашањем физичког дигиталног 

уређаја креирањем програма у визуелном 

програмском језику. 

Уочавање и исправљање грешака у програму. 

 

Кључни појмови садржаја: онлајн учење, дигитална слика, покретна слика, умрежавање дигиталних уређаја, комуникација, лични подаци, 

одлагање електронског отпада, алгоритам, програмирање у визуелном програмском језику 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика другог разреда основне школе. Програм наставе и учења за 

други разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење 

дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне 

планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању треба, 

такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 

различитих активности. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Наставник треба да реализује наставу у кабинету за информатику и омогући ученицима да користе рачунаре на начин који директно 

доприноси остваривању дефинисаних исхода учења. Препорука је да два ученика користе један рачунар како би се развило вршњачко учење, делила 

одговорност и развијао тимски рад. Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних уређаја и од изузетног је значаја да та 

искуства наставник увиди и уважи.  

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је да наставници помогну 

ученицима који немају могућност приступа технологији од куће тако што ће их, у кабинету за информатику, повезати са ученицима који су 

дигитално спретни и радити на поспешивању вршњачког учења. Обавезивање ученика да користе наставне материјала за које им је потребан 

приступ интернету од куће неправедно је према онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност 

приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 

Дигитално друштво 
У циљу достизања исхода упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем школске платформе и користи школску платформу за 

онлајн учење (уз помоћ наставника и/или родитеља/законског заступника) наставник иницира разговор са ученицима на тему онлајн учења: 

– какав је то вид учења; 

– по чему се разликује, а по чему је сличан учењу у школи; 

– које су предности, а које слабе стране једног и другог облика учења. 

На основу одговора ученика, наставник износи чињенице о онлајн учењу наглашавајући да је оно саставни део традиционалног учења, да 

представља подршку учењу код куће и омогућава образовни контакт са наставником и ван школског времена. 
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Ученицима треба демонстрирати основне могућности школске платформе за онлајн учење. 

Упутити ученике да, код својих кућа, заједно са родитељима (којима су достављени приступни параметри) приступе школској платформи за 

учење и проуче материјал везан за предмет Дигитални свет. 

Препоручени број часова: 2. 

За достизање исхода самостално користи дигиталне уџбенике за учење, наставник подстиче ученике да, за дубље разумевање неког наставног 

садржаја користе дигитални уџбеник аргументујући зашто препоручује да се баш тај садржај проучи коришћењем дигиталног уџбеника. 

Препоручени број часова: 1. 

У зависности од врсте дигиталних уређаја који су на располагању ученицима, наставник бира одговарајућу једноставну апликацију за цртање и 

упознаје ученике са радним окружењем. Примери задатака за ученике који доприносе достизању исхода креира, чува и поново уређује дигиталну 

слику (самостално и/или уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију: 

– Именуј дате геометријске фигуре и од њих креирај дигиталну слику. (Наставник представља технику селектовања и премештања дела слике.) 

Исте фигуре исеци са папира, обоји и залепи у свеску тако да добијеш исту слику. Који начин је лакши за исправљање грешака, бржи? 

– Исцртавајући геометријске фигуре креирај слику велике печурке и пет печуркица које изгледају баш као велика. (Наставник представља 

технике копирања и промене величине селектованог дела слике.) Исте печурке нацртај у свесци. Да ли је на папиру могуће нацртати пет печуркица 

тако да све буду идентичне величине и изгледају баш као велика? Зашто? 

– Помоћу рачунара нацртај два пса који идентично изгледају и који гледају један у другог. (Наставник представља технике копирања и 

превртања селектованог дела слике.) Уради исто у свесци. Да ли је на папиру могуће нацртати идентичне псе који гледају један у другог? Зашто? 

Наставник унапред припрема датотеке у којима ће ученици радити. Упућује их како да их отворе, ураде задатак и сачувају свој рад, не улазећи 

у детаље везане за организацију података на дигиталном уређају. Другим речима, када ученици користе дигитални уређај у оквиру извођења наставе 

или самосталног рада, ученицима треба објаснити, корак по корак, „где да кликну” или обезбедити да одабрана апликација буде покренута пре него 

што ученици започну рад.  

Препоручени број часова: 8. 

Активностима за достизање исхода својим речима објасни појам покретне слике и креира елементе покретне слике треба да претходи 

приказивање анимираних слика ученицима и демистификовање доживљаја покрета (најбоље отварањем приказане анимиране слике у одабраној 

апликацији). Ученике треба упутити у начин израде анимиране слике бирајући тему из градива (смена годишњих доба, правила за безбедно 

понашање у саобраћају и сл.), а затим им задати да осмисле слике које ће чинити анимацију и које ће они нацртати на папиру или помоћу 

дигиталног уређаја. Након тога, наставник фотографише цртеже ученика или преузима креиране дигиталне слике и учитава их у одабрану 

апликацију за анимацију, демонстрирајући технику. Покреће смењивање статичних слика стварајући доживљај покрета. Уколико наставник не жели 

да користи неку од специјализованих апликација за израду анимација, он ученицима може да дочара доживљај покрета брзим смењивањем 

креираних слика у уграђеном програму за приказ слика, који је саставни део оперативног система инсталираног на рачунару који користи. То чини 
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тако што слике које чине једну анимацију именује редним бројевима који осликавају редослед приказа у анимацији, сачува у одговарајућој 

фасцикли, а затим прикаже прву од њих. Брзим притискањем стрелица на тастатури рачунара слике ће се смењивати и креирати илузију кретања. 

 

Препоручени број часова: 4. 

У сарадњи са активом учитеља првог разреда, наставник ученицима представља теме које су од интереса за прваке. Активности за достизање 

исхода креира једноставан графички дигитални материјал намењен познатој публици обухватају одабир једне од тема и креирање графичког 

дигиталног материјала (статичне или покретне слике) намењеног млађим другарима. Ово је погодан тренутак да се ученицима нагласи да знање и 

вештине које су стекли на претходним часовима могу да буду корисни већ у овом тренутку. Наставник организује „гостовање” код првака и 

представљање креираних материјала. 

Задовољство што су применом сопственог знања и вештина помогли људима у свом окружењу јесте осећање које наставник треба да подстакне 

код ученика. 

Препоручени број часова: 2. 

За достизање исхода својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет, потребно је, без 

инсистирања на дефиницијама, предочити ученицима да је рачунарска мрежа, као и интернет, сачињена од дигиталних уређаја који су међусобно 

повезани. Међу тим уређајима налазе се и они дигитални уређаји чији је посао да спроводе податке који нису њима намењени, већ су намењени 

неким другим дигиталним уређајима (као што саобраћајац на улици усмерава аутомобиле, камионе, пешаке итд.). Сви подаци који путују мрежом 

подељени су у мале делове. Када сви делови стигну на своје одредиште и буду правилно распоређени, ми добијамо поруку, слику и сл. 

Ученицима треба показати видео запис који илуструје претходно изнето (нпр. https://bit.ly/kakoradiinternet). 

Иницирати хеуристички разговор на тему добробити које произилазе из повезивања дигиталних уређаја на мреже (комуникација, размена 

текстова, слика, звучних и видео-записа, дељење ресурса – нпр. штампача). 

Препоручени број часова: 2. 

У оквиру активности за достизање исхода наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) које су настале 

захваљујући умрежавању дигиталних уређаја подстицати ученике да објасне шта је све могуће размењивати у оквиру школске платформе (текстове, 

слике, поруке итд.). Постављати питања која воде ученике ка спознаји да је онлајн учење могуће зато што су рачунари које користе наставник и они 

повезани на интернет, чиме је омогућена размена материјала, комуникација, сараднички рад… 

Подстицати ученике да опишу послове својих родитеља – колико њих користи дигитални уређај на послу, да ли је тај уређај повезан на 

интернет, зашто је потребно да буде повезан на интернет, да ли су и како радили од куће и сл. 

Препоручени број часова: 1. 
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Безбедно коришћење дигиталних уређаја 
У активностима за достизање исхода објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем дигиталних уређаја, разликује 

неприхватљиво од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету, реагује на одговарајући начин ако дође у додир са непримереним 

дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин и наведе неке од начина на које 

корисници дигиталних уређаја остављају личне податке у дигиталном окружењу треба нагласити да комуникација путем дигиталних уређаја не 

може да замени живи контакт са другим људима, али свакако доприноси да се не осећамо искључени из дешавања око нас. Разговарати са 

ученицима о видовима дигиталне комуникације и, ослањајући се на искуство и запажања ученика, објаснити карактеристике сваког од поменутих 

видова (друштвене мреже, Вајбер групе, имејл, видео-састанци и сл.). Важно је нагласити да је у правилима коришћења друштвених мрежа 

наведено колико година требају да имају особе које те мреже користе. Старосне границе нису успостављене без основа и онај ко наведе лажни број 

својих година ризикује да сноси одређене последице и доведе себе у опасне ситуације. Упознати ученике са правилима писане онлајн комуникације 

и интернет бонтоном. Објаснити улогу емотикона у писаној комуникацији. Разговарати са ученицима о непримереној комуникацији (говор мржње, 

вређање, омаловажавање), као и о ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама) на начин који не оставља утисак да је боље да интернет 

не користимо, већ да морамо да будемо одговорни док то чинимо. Оснажити ученике да реагују на адекватан начин уколико дођу у додир са 

непримереним садржајима или су сведоци насиља (не упуштати се у расправе, већ се одмах обратити одраслој особи за помоћ). Такође, неопходно 

је поменути и прилике које добијамо кроз комуникацију на мрежи (учење, изучавање области које нас интересују). 

Подстицати ученике да наведу неке од података који спадају у личне податке и упознати ученике са чињеницом да коришћењем дигиталних 

уређаја остављамо личне податке на интернету, а да тога често нисмо ни свесни. Свако чињење у дигиталном окружењу оставља отисак, као када 

газимо по неутабаном снегу. Неки од тих отисака могу да имају утицај на наш будући живот. Ученици треба да креирају статичке или покретне 

слике које подижу свест о могућностима које доноси комуникација на интернету, али и опасностима које вребају уколико се комуникацији не 

приступи на одговоран начин. Креиране слике постављају се на школско веб-место и тиме се промовише стваралаштво ученика, које постаје 

доступно њиховим породицама и рођацима. 

Препоручени број часова: 4. 

Активностима за достизање исхода организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и личну безбедност, као 

и сигурност дигиталног уређаја треба да претходи разговор са ученицима о њиховим навикама када је учење у питању – да ли сами планирају када 

ће и шта учити, ко им помаже, како се са укућанима договарају око коришћења дигиталних уређаја за учење. Постављати потпитања која се односе 

и на начин коришћења дигиталних уређаја, што треба искористити за обнављање наученог у претходном разреду – потребе за неговањем здравих 

навика када је употреба дигиталних уређаја у питању. Подсетити ученике на проблеме који могу да настану, а везани су за оштећења вида и 

коштано-мишићног система и нагласити да они не настају због употребе технологије, већ неодговорног понашања корисника технологије 

(неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без промене фокуса). Такође, треба подсетити ученике да дигитални уређаји 

захтевају пажљиво руковање. Посебну пажњу посветити упућивању ученика да дигитални уређај користе само у присуству родитеља/законског 

заступника. 

Ученици треба да креирају пример дневног плана рада, а наставник треба да их саветује како да одреде приоритете, како да потраже помоћ у 

случају да не разумеју садржаје које изучавају и тиме доприноси изградњи саморегулације у њиховом учењу. 

Препоручени број часова: 1. 
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Очување здраве животне средине императив је савременог друштва. У оквиру активности за достизање исхода предложи начине одлагања 

електронског отпада који не угрожавају животну средину ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест о 

опасностима неодговорног одлагања електронског отпада и промовишу одговорно понашање према планети. Креиране слике постављају се на 

школско веб-место и тиме се промовише стваралаштво ученика, које постаје доступно њиховим породицама и рођацима. 

Препоручени број часова: 1. 

Алгоритамски начин размишљања 
У оквиру активности за достизање исхода својим речима објасни појам алгоритам и анализира једноставан познати поступак који садржи 

понављања одређених радњи и представи га алгоритамски, ученике треба ставити пред проблеме које треба да декомпонују и њихово решење 

прикажу у форми низа корака, при чему се треба ослањати на образовно искуство из првог разреда. Међу проблемима треба да се нађу и они чије 

решавање захтева понављање одређених корака известан број пута или непрестано. Дефинисани низ корака наставник назива алгоритмом и 

подстиче ученике да овај појам објасне на узрасту примерен начин. 

Препоручени број часова: 3. 

Користећи одабрано окружење за визуелно програмирање локализовано на српски језик демонстрирати ученицима како се креира рачунарски 

програм. За достизање исхода креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику, анализира једноставан програм креиран у 

визуелном програмском језику и објасни шта и на који начин тај програм ради и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери 

ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи (самостално или сараднички) потребно је ученицима дати задатке да креирају 

једноставне линијске или програме који садрже једноставна понављања, које затим тестирају и, по потреби, коригују све до постизања жељеног 

резултата. 

Наставник ставља пред ученике неколико раније креираних програма, које они треба да анализирају и објасне шта и на који начин раде. 

Препоручени број часова: 5. 

Представити ученицима процес програмирања расположивог физичког дигиталног уређаја (робота, микроконтролера) у окружењу за визуелно 

програмирање које је локализовано на српски језик. У оквиру програма „Школе за 21. век” све основне школе добиле су микроконтролере који се 

могу употребити за рад на часу. 

У оквиру активности за достизање исхода креира програм у визуелном програмском језику којим управља понашањем расположивог физичког 

дигиталног уређаја и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи 

(самостално или сараднички) ученици креирају програме које, уз помоћ наставника, учитавају у физички дигитални уређај. Након анализе 

понашања физичког дигиталног уређаја, по потреби, коригују програм све док не постигну жељени резултат. Сврха ове активности јесте очигледна 

употребљивост знања које су ученици претходно конструисали при раду у одабраном програму за блоковско програмирање. На тај начин остварује 

се трансфер знања – ученик схвата да логика програмирања не зависи од алата у коме програмирамо, нити од врсте дигиталног уређаја. Наставник 

треба посебно да нагласи нагласи чињеницу да учење програмирања представља трајно знање, које је применљиво и у годинама које долазе. 

Препоручени број часова: 2. 
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III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. Устаљене методе процене 

постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог 

предмета. Ипак, изазови попут чињенице да процена постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није 

довољан показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи 

до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у 

највећој мери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили прилика је за развој 

самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици раде у пару или групи 

на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне повратне информације. (Ова 

метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. Постављање отворених питања 

један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања 

конкретног концепта. 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе да науче и, накнадно, 

онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових 

постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради персонализовано и подстицајно 

образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања 

(наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања 

ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 

 

 

 


